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Sak: Årsmelding barnevern 2017   

 
Vedlegg: 

1 Barnevernstjenesten i Ytre Namdal - endelig årsrapport 2017 

Sammendrag 
Barneverntjenesten i Ytre Namdal er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 
Nærøy, Leka og Vikna. Det er etablert en styringsgruppe for barneverntjenesten i Ytre 
Namdal. Gruppen består av rådmennene i kommunene, helse- og sosialsjefene i Nærøy og 
Vikna og leder for barnverntjenesten. 
 
Styringsgruppen ledes av rådmannen i Vikna kommune. Møtefrekvensen for styringsgruppen 
er tre – fem ganger per år. Det rapporteres til de respektive kommunestyrer to ganger per år. 
Vedlagte rapport gjelder for perioden 01.01 – 31.12.2017. Strukturen på rapporten er lik 
tidligere rapporter, dog er det foretatt noe justering av innhold og struktur. 
 
Økonomi 

 



Utgiftene til barnevernskontoret har overholdt budsjetterte rammer. Det er disse utgiftene 
man i størst grad har forutsigbarhet omkring. I 2017 ser man at man i Nærøy hadde stort 
overforbruk både i forhold til tiltak i og utenfor heimen. I heimen ble budsjett overskredet 
med kr 546.000 og utenfor heimen med kr 1.696.000. Dette skyldes i hovedsak kjøp av 
tjenester fra staten; MST (mestring) tiltak, Viktoria 
Familiesenter og oppfølging av ungdom etter utflytting fra institusjon i forhold til tiltak i 
heimen. I forhold til tiltak utenfor heimen var hovedsakelig årsaken at utgifter til fosterheim 
ble langt mer kostbart enn forutsatt for de 5 barna som ble plassert i 2016 og 2017. Alle barna 
hadde store behov som gjorde forsterkningstiltak i fosterheimene nødvendig. Økte behov i 
tjenesten varsles månedlig gjennom a-konto fakturering til kommunene og i styringsgruppa 
gjennom året. I Vikna hadde man totalt et overforbruk på tiltak i heimen nært en fordobling i 
forhold til opprinnelig budsjett, men utgiftene til barn under omsorg og kontorutgifter gikk 
med overskudd. 
Samlet sett gikk budsjettet i pluss med kr 83.000. I Leka ser man en noe høyere utgift til 
hjelpetiltak enn budsjettert, men en reduksjon i forhold til budsjett på både barn plassert 
utenfor heimen og kontorutgifter. Samlet sett hadde vi i Leka et 
underforbruk i henhold til opprinnelig budsjett på kr 85.000.  
 
 
Sykefravær 

 
Sykefraværet i 2017 har vært lavere enn på mange år. Tjenesten tror dette kan skyldes at 
miljøet er bra, at arbeidstakerne er samvittighetsfulle og har høy terskel for fravær, og at det 
er stort engasjement i forhold til jobben. 
 
Fristoverskridelser 

 
Tjenesten har klart å redusere fristoverskridelser betydelig over tid, men i 2017 har vi igjen 
sett en markant økning i fristbrudd. Dette har skyldtes sykemeldinger og vakanser i 
vårhalvåret kombinert med økt aktivitet i kompliserte saker som har medført en 
arbeidsbelastning på de gjenværende som har overgått det man har klart å sette inn av 
ekstrainnsats for å unngå fristbruddene. Slike fristbrudd vil forplante seg en tid framover før 
man klarer å komme på rett kjøl igjen. 
 
Hjelpetiltak 
Barneverntjenesten tilbyr hjelpetiltak, som f. eks råd og veiledning til familier ut fra vansker 
og utfordringer som fremkommer i undersøkelsen. I dette arbeidet inngår også samarbeid 



med familien sammen med andre involverte instanser. Barneverntjenesten deltar aktivt i 
ansvarsgrupper. Barneverntjenesten tilbyr også Circle of Security lokalt. Dette er et spe- og 
småbarns tiltak. Den enkelte saksbehandler arbeider med tiltak inn i familiene hvor vi følger 
opp målsetningene iht. tiltaksplanene som er utarbeidet for det enkelte barn.  
 

 

 

 
Det har vært fokus i barneverntjenesten på å utarbeide gode tiltaksplaner som skal være 
evaluerbare i forhold til målsetningene. Barneverntjenesten har totalt 80 barn i hjelpetiltak 
per 31.12.2017. En ser en nedgang både når det gjelder barn som har tiltaksplan og i forhold 
til barn som får sine tiltaksplaner evaluert. Dette er ikke en ønsket situasjon, og som en i stor 
grad må kunne knytte til vakanser og sykemeldinger i vårhalvåret -17. Tjenesten valgte 
derfor å takke ja til å bli med som pilotkommune i BUFDIR sin satsing på 
kompetanseutvikling i barneverntjenesten. Dette arbeidet ble påstartet i september/oktober-17 
og sluttføres i febr-18. 
 
Kompetanseprogrammet har medført en omorganisering av tjenesten med 3 team med en 
fagansvarlig på hver team. Alle teamene vil få særskilt ansvar for å påse at frister, 
tiltaksplaner, evalueringer, involvering av barn, omsorgsplaner osv. skal utarbeides iht. lov 
og forskrift. Tjenesten har stor tro på at denne omorganiseringen på sikt skal gjøre tjenesten 
bedre i stand til å takle de utfordringer som kommer. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen ser på den faste rapporteringen som viktig for å sikre at kommunestyret blir 
orientert om situasjonen i barneverntjenesten på lik linje med øvrige tjenesteområder i 
kommunen. Det er lagt ned et stort stykke arbeid i tjenesten det siste året, på tross av 



vakansesituasjonen 1. halvår 2017. Dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utvikle 
tjenesten i takt med endret behov. Tjenesten er kommet lengre i arbeidet med å fylle alle 
formalkrav som stilles, gjennom deltakelse i kompetanseprogram, lederstøtteprogram og tett 
dialog med fylkesmannen. Tidligere 
avvik er bekreftet lukket. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 10.04.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser 
innarbeides i budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser 
innarbeides i budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen ga en kort orientering om saken. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser 
innarbeides i budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mildrid Finnehaug sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser 
innarbeides i budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
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1. BEMANNING

1.1 Stillingshjemler 

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag gav tilskudd på kroner 1 715.000,- til styrking av
Ytre Namdal barneverntjeneste i 2016. Dette inkluderte midler til ny fast 0,5 stilling 
fra 01.07.16. Med helårsvirkning fra 2017 var tilskuddet til stillinger i tjenesten på 
1 937.250,- fra Fylkesmannen

Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1,25 nye stillingshjemler i 2013 og 2016
og videreføring av 1,45 stilling etter satsningen 2011-12. Totalt har 
barneverntjenesten 9,4 årsverk, hvorav 40 % er tillagt merkantile tjenester.

Fylkesmannen har i alt tilført barneverntjenesten 2,7 stillinger siden 2011/2012. 
Tjenesten har fått tilført ressurser til en 60 % saksbehandlerstilling og økt 
stillingsressursen til hjemkonsulent fra 50 % til 80 % fra 01.01.18.

Fig. 1 Stillingshjemler per 31.12.2017

Navn Stilling Stillingsstørrelse

Heidi Aune barnevernleder (bv.ped.) 100 % 
Gunn K. Clausen merkantil 40 % 
Beathe Lothe Psyk.sykepleier 100 %
Hildegunn Nygård barnevernspedagog 100 %
Hanne Helsø barnevernspedagog 100 % 
Viktoria Wahl barnevernspedagog 100 % 
Kjersti Vean barnevernspedagog 100 %
Emelie T. Thorsen barnevernspedagog 40 % (+ 60% fra 

01.01.18)  
Ingrid Livik sosionom 100 %
Siv Heidi Gjeseth førskolelærer 100 %
Anita Henriksen Sosionom 60 %
Astrid Vågø Sykepleier/hjemkonsulent 50 % (+ 30 % fra 

01.01.18)

Konklusjon: 

Barneverntjenesten har opplevd stor «turnover», vakanser og sykemeldinger første 

halvår 2017, men fra sommer/ tidlig høst-17 har alle stillinger vært besatt av 

fagutdannet personell.
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Konklusjon:
Sykefraværet i 2017 har vært lavere enn på mange år. Tjenesten tror dette kan skyldes at 
miljøet er bra, at arbeidstakerne er samvittighetsfulle og har høy terskel for fravær, og at det er 
stort engasjement i forhold til jobben.

2. SYKEFRAVÆR 2017

Fig. 2 Sykefravær

Sykefravær Hele 
året
2014

Hele 
året
2015

Hele 
året 
2016

Hele 
året 
2017

Korttidsfravær 1,8 % 1,2 % 1,4 % 0,9

Langtidsfravær 6,3 % 9,0 % 4,2 % 4,5

Samlet 8,1 % 10,2 % 5,6 % 5,4

3. ØKONOMI 2017

Vikna kommune Budsjett Regnskap Forbruk Regnskap
2017 Pr 31.12.17 i % 2017 Pr.31.12.16

Ansvar 35000
Barnevernskontoret

2 267 000 1 977 708 87 % 1 726 072

Ansvar 35002 Tiltak i familien 838 000 1 617 491 193 % 751 131

Ansvar 35003 Tiltak utenfor 
familien

4 733 000 3 957 828 83,6 % 5 311 931

Totalt netto utgift 7 838 000 7 553 027 96,4 % 7 789 134

Nærøy kommune Budsjett Regnskap Forbruk Regnskap
2017 pr 31.12.17 i % 2017 Pr 31.12.16

Ansvar 35000 
Barnevernskontoret

2 592 000 2 267 691 87,5 % 2 011 913

Ansvar 35012 Tiltak i familien 1 952 000 2 498 543 128 % 2 203 567

Ansvar 35013 Tiltak utenfor 
familien

5 155 000 6 850 762 133 % 5 176 270

Totalt netto utgift 9 700 000 11 616 996 120 % 8 641 918

Leka Kommune Budsjett Regnskap Forbruk Regnskap
2017 pr 31.12.17 i % 2017 Pr 31.12.16

Ansvar 35000
Barnevernskontoret

376 000 328 900 87,3 % 283 673

Ansvar 35022 Tiltak i familien 126 000 181 995 144 % 159 053

Ansvar 35023 Tiltak utenfor 
familien

220 000 125 363 57 % 195 432

Totalt netto utgift 722 000 636 258 88,1 % 638 158
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4. BEKYMRINGSMELDINGER 2017

4.1 Beskrivelse:

En barnevernssak starter som hovedregel med at barnevernet mottar en bekymringsmelding.  
Her viser melder til at en er bekymret iht. brudd på omsorgsplikten. Eksempel på meldere er: 
Politi, jordmor, helsestasjon, venner, familie, skole, barnehage etc. Meldeplikten er 
lovregulert. For eksempel så har ansatte i skolen et ansvar å melde etter opplæringsloven. 

4.2 Antall bekymringsmeldinger:
Barneverntjenesten har for 2017 mottatt 102 nye meldinger mot 106 i 2016

Fig. 3 Antall bekymringsmeldinger 2017

Antall 
bekymringsmeldinger

2015 2016 2017 Antall 
henlagte 

meldinger
Vikna 49 50 53 5
Nærøy 72 53 47 9
Leka 4 3 2 0

Ytre Namdal 125 106 102 14

Konklusjon:

Utgiftene til barnevernskontoret har overholdt budsjetterte rammer. Det er disse 
utgiftene man i størst grad har forutsigbarhet omkring. 

I 2017 ser man at man i Nærøy hadde stort overforbruk både i fht tiltak i og 
utenfor heimen. I heimen ble budsjett overskredet med 546.000 og utenfor 
heimen med 1.696.000. Dette skyldes i hovedsak kjøp av tjenester fra staten; 
MST tiltak, Viktoria Familiesenter og oppfølging av ungdom etter utflytting fra 
institusjon i fht tiltak i heimen. I fht tiltak utenfor heimen var hovedsakelig 
årsaken at utgifter til fosterheim ble langt mer kostbart enn forutsatt for de 5 
barna som ble plassert i 2016 og 2017. Alle barna hadde store behov som gjorde 
store forsterkningstiltak i fosterheimene nødvendig. Økte behov i tjenesten 
varsles månedlig gjennom a konto fakturering til kommunene og i 
styringsgruppa gjennom året.

I Vikna hadde man totalt et overforbruk på tiltak i heimen nært en fordobling i 
fht opprinnelig budsjett, men utgiftene til barn under omsorg og kontorutgifter 
gikk med overskudd så samlet sett gikk budsjettet i et overskudd med 83.000.

I fht Leka ser man en noe høyere utgift til hjelpetiltak enn budsjettert, men en 
reduksjon i fht budsjett på både barn plassert utenfor heimen og kontorutgifter. 
Samlet sett hadde vi i Leka et underforbruk i fht budsjett på 85.000.  
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4.3 Hvem melder til barneverntjenesten:

Fig. 4 Mottatte bekymringsmeldinger for 2017. Oversikt over hvem som melder til barneverntjenesten

i Ytre Namdal.

Konklusjon:

Barneverntjenesten ser en liten nedgang totalt i antall meldinger i 2017 sammenlignet 
med 2016. Siden 2015 har nedgangen vært markant, og da særlig i Nærøy. Hva denne 
nedgangen skyldes finner vi det vanskelig å ha noe klart svar på. Tjenesten opplever 
imidlertid at de fleste sakene vi arbeider med er av alvorlig karakter som det er stort 
behov for massiv innsats og oppfølging i forhold til.

I 2017 mottok barneverntjenesten i alt 13 meldinger- mot 7 meldinger i 2016- i fht 
barn med fremmedspråklig bakgrunn. (7 i Vikna og 6 i Nærøy) Tiltak ble iverksatt i 5 
saker, 2 saker ble henlagt og 6 saker er fortsatt under undersøkelse.

Foreldre, barn, 
andre private

24,5 %

Barneverntjenesten 
18,6 %

Politi
20,6 %

Barnehage
4,9 %

Helsestasjon
4,9 %

Skole
11,8 %

PP-tjenesten
1 %

BUP, sykehus
6,9 %

Andre 
offentlige 
instanser

6,9 %

Meldinger mottatt i 2017
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Konklusjon:

Tjenesten har klart å redusere fristoverskridelser betydelig over tid, men i 2017 har vi igjen 

sett en markant økning i fristbrudd. Dette har skyldtes sykemeldinger og vakanser i 

vårhalvåret kombinert med økt aktivitet i kompliserte saker som har medført en 

arbeidsbelastning på de gjenværende som har overgått det man har klart å sette inn av 

ekstrainnsats for å unngå fristbruddene. Slike fristbrudd vil forplante seg en tid framover før 

man klarer å komme på rett kjøl igjen.

5. UNDERSØKELSER 2017

5.1 Beskrivelse av en undersøkelse.

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding startes det en undersøkelse. 
Her er målet å avdekke de faktiske forhold i familien til barnet som det er sendt 
bekymringsmelding om. Barneverntjenesten utfører en undersøkelse etter følgende 
lovprinsipp etter Barnevernsloven:

 Barnets beste
 Relasjon og tilknytningskvalitet
 Det biologiske prinsipp
 Barnets medvirkning
 Det mildeste inngrepsprinsipp.

5.2 Undersøkelser:

Barneverntjenesten har for 2017 avslutta 66 undersøkelser. 

Man har i tjenesten prioritert undersøkelser og hatt stort fokus på at undersøkelser 
ikke skal gjøres mer omfattende enn høyst nødvendig for at barnet og familien skal 
få hjelp.

Etter undersøkelsen er over, får vi som regel ett av følgende utfall: 
- Saken henlegges
- Det fattes vedtak om frivillige hjelpetiltak
- Saken fremmes for Fylkesnemnda

Fig. 5 Fristoverskridelser ved undersøkelser i 2017, sammenlignet med overskridelser for de tre

tidligere år 2014, 2015, 2016 og 2017

Fristover-   
skridelser

2014 2015 2016 2017 Antall 
avslutt
saker 
2017

Antall nye 
tiltak etter 

undersøkelse

Antall 
henlagte 

undersøkelser

Vikna 5,5 % 7,5 % 6,6 % 21% 31 16 15

Nærøy 18 % 15,7% 4,7 % 10% 33 10 23

Leka 33 % 3 % 0 % 0% 2 0 2

Ytre Namdal      66 26 40
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6. HJELPETILTAK § 4-4 pr. 31.12.2017

I tillegg til å behandle meldinger og gjennomføre undersøkelser etter Lov om 
barneverntjenester jobber barneverntjenesten med ulike former for tiltaksarbeid rettet 
mot barn og familier.

6.1 Hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester § 4-4:

Barneverntjenesten tilbyr hjelpetiltak, som f.eks råd og veiledning til familier ut fra 
vansker og utfordringer som fremkommer i undersøkelsen. I dette arbeidet inngår også 
samarbeid med familien sammen med andre involverte instanser. Barneverntjenesten 
deltar aktivt i ansvarsgrupper. Barneverntjenesten tilbyr også Circle of Security lokalt. 
Dette er et spe- og småbarns tiltak.

Den enkelte saksbehandler arbeider med tiltak inn i familiene hvor vi følger opp 
målsetningene ihht tiltaksplanene som er utarbeidet for det enkelte barn. Det har vært 
fokus i barneverntjenesten på å utarbeide gode tiltaksplaner som skal være evaluerbare
ifht målsetningene. 

Antall barn i hjelpetiltak pr 31.12.2017

Barn på 
hjelpetiltak

Per 31.12.13 Per 31.12.14 Per 31.12.15 Per 31.12.16 Per 31.12.17

Vikna 33 38 35 37 32

Nærøy 43 50 53 55 43

Leka 5 3 3 7 5

Ytre Namdal 81 91 91 99 80

Oppfølging og tiltaksplaner for barn på hjelpetiltak pr 31.12.2017

Distriktet Antall barn 
med 

tiltaksplan
2016

Antall barn 
med 

tiltaksplan
2017

Antall 
oppfylte 

evalueringer
2016

Antall 
oppfylte 

evalueringer
2017

Vikna 81 % 62,5% 46 % 28,1%

Nærøy 74,5 % 72% 63,6 % 16%

Leka 100 % 60% 57,1 % 0%

Hjelpetiltak fordelt ut i fra alder pr. 31.12.2017

0-6 år 7-12 år 13-17 år 18+ år

Vikna 8 13 7 4

Nærøy 16 13 12 2

Leka 2 1 2 0

Ytre Namdal 26 27 21 6
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Konklusjon: 

Barneverntjenesten har totalt 80 barn i hjelpetiltak per 31.12.2017. Vi ser en nedgang både i 

fht barn som har tiltaksplan og i forhold til barn som får sine tiltaksplaner evaluert. Dette er 

ikke en ønsket situasjon, og som vi i stor grad må skylde på vakanser og sykemeldinger i 

vårhalvåret-17. Tjenesten valgte derfor å takke ja til å bli med som pilotkommune i Bufdir. sin 

satsing på kompetanseutvikling i barneverntjenesten. Dette arbeidet ble påstartet i sept/okt-17 

og sluttført i febr-18. Kompetanseprogrammet har medført en omorganisering av tjenesten 

med 3 team med en fagansvarlig på hver team. Alle teamene vil få særskilt ansvar for å påse 

at frister, tiltaksplaner, evalueringer, involvering av barn, omsorgsplaner osv. skal utarbeides i 

hht lov og forskrift. Tjenesten har stor tro på at denne omorganiseringen på sikt skal gjøre 

tjenesten bedre i stand til å takle de utfordringer som kommer.

7. OMSORGSTILTAK OG FRIVILLIGE PLASSERINGSTILTAK 

JF. LOV OM BARNEVERNTJENSTER PR. 31.12.2017:

Den andre delen av tiltaksarbeid er knyttet opp mot omsorgstiltak hvor barn er plassert 
utenfor hjemmet i et fosterhjem eller i institusjon.

Det enkelte barn som er plassert i fosterhjem skal ha minimum 4. besøk hvert år i 
tillegg til at barneverntjenesten skal delta i samarbeidsmøter vedrørende barna.

Oppfølging av barn plassert i institusjon krever som regel flere møtepunkter med 
institusjonen og barnet (sett ifht fosterhjemsplassering), alt etter problematikk og 
plasseringshjemmel.

Arbeid med omsorgssaker er svært ressurskrevende med tanke på bruk av tid. 
Institusjonene og de fleste fosterhjemmene ligger i området Steinkjer/Levanger og 
krever mye reisetid ifht oppfølgingsarbeid. 

Det er den enkelte kommune som har det økonomiske ansvaret ifht reiseutgifter for 
saksbehandlerne og reise/oppholdsutgifter knyttet til samvær mellom barn og foreldre.

Fig. 8 Antall barn i plasseringstiltak pr 31.12.2017

Barn i 
plasseringstiltak

Per 31.12.15 Per 31.12.16 Per 31.12.17

Vikna 9 9 8

Nærøy 12 16 15

Leka 1 1 0

Ytre Namdal 22 26 23

Nærøy har 14 barn i fosterhjem (Både §4-12 og § 4-4,6) ingen barn i institusjon og 1 
barn over 18 år med ettervern i fosterhjem.
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Konklusjon:

Større forebyggende innsats vil kunne gi store innsparinger dersom man kan unngå 
plassering utenfor hjemmet.

Konklusjon: 

Omsorgsteamet vil ha ansvar for at barn plassert i og utenfor distriktet skal få sin lovmessige 

oppfølging både fra kontaktperson i barneverntjenesten og fra egen oppnevnt tilsynsfører for 

det enkelte barn. Med en omorganisering i tjenesten ser man at ansvarsforhold og muligheter 

til å utvikle fosterhjemsarbeidet blir vesentlig styrket.

Vikna har 3 barn i fosterhjem, 1 barn i institusjon og 3 barn på ettervern (ettervern 
både i fosterhjem, institusjon og på hybel).

Leka har ingen barn i fosterhjem, institusjon eller ettervern.

Fig.9 Oppfølging fra barneverntjenesten av omsorgstiltak pr. 31.12.2017

Barn i 
omsorgstiltak

Per 
31.12.15

Per 
31.12.16

Per 
31.12.17

Vikna 0 % 75  % 50%
Nærøy 80 % 90 % 58,3%
Leka 100% 100 % 100%

Barneverntjenesten har i tillegg ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem 
hvor andre kommuner har plassert barn i vårt distrikt. Barneverntjenesten hadde i 
perioden 01.01.15 til 30.06.17 engasjert en tilsynskonsulent. Denne ordningen 
fungerte til dels ok, men etter av tilsynskonsulent sa opp sin stilling har det ikke vært 
mulig å få på plass nye tilsynsførere for alle plasserte barn for å oppfylle lovkravet. 
Dette arbeidet vil få prioritet innen det nyopprettede omsorgsteamet.

8. ANTALL SAKER I FYLKESNEMNDA/TINGRETT

I 2017 hadde tjenesten behandling i fylkesnemnd og tingrett i fht i alt 7 barn ( 5 i 
Nærøy og 2 i Vikna) Dette gjaldt både anke på fylkesnemndsvedtak, tilbakeføringssak, 
sak om tilbakeholdelse og omsorgsovertakelse. Privat part fikk ikke medhold i sine 
krav om tilbakeføring eller anker og kommunen fikk medhold i de saker vi fremmet 
for nemnda.

Det er barneverntjenesten som utarbeider saksfremlegg for Fylkesnemnda. Fristen for 
å fremme slike saker er 3 måneder og i særlige tilfeller 6 måneder – lik som for en 
ordinær undersøkelse. 

Behandling i Fylkesnemnd og Tingrett er svært ressurskrevende, både tidskrevende for 
hver enkelt saksbehandler og kostnadskrevende for tjenesten. Det blir i 
budsjettsammenheng ikke tatt høyde for evt. nye saker som måtte komme, og en sak 
vil da kunne medføre stor sprekk i budsjettet.
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9. ÅRSPLAN 2017

Årsplan 2017

Ytre Namdal Barneverntjeneste

2017 Stab. Personal
møte

Fagdag/Kurs Avvik Diverse

Januar Hver 
tirsdag

OU/ledelsesprogram-
3 dager

Februar Hver 
tirsdag

Oppstart lokalt 
AMU

Mars Hver 
tirsdag

ANT-Risikovurdering
OU/ledelsesprogram-

2 dager

Barnevernledernett
verk

April Hver 
tirsdag

Mai Hver 
tirsdag

Personal-
møte

-
OU/ledelsesprogram-

1 dag
-Forvaltningskurs

-2 interndager

Lokalt AMU

Juni Hver 
tirsdag

Juli Hver 
tirsdag

August Hver 
tirsdag

Dialogmøte med 
Fylkesmannen

September Hver 
tirsdag

Personal-
møte 2 dager oppdatering 

med Visma på 
fagsystemet

-Lokalt AMU
-Barnevernleder-

nettverk

Oktober Hver 
tirsdag

Oppstart 
kompetanseutviklings

program- 2 dager

November Hver 
tirsdag

Personal-
møte

Kompetanseutvikling
sprogram- 1 dag

Lokalt AMU
Mitt Liv samling

Desember Hver 
tirsdag

Kompetanseutvikling
sprogram- 1 dag

Barnevernleder-
nettverk og 

fam.råd



Side 12 av 13

9.1 Evaluering av årsplan for 2017:

Stabsmøtene er gjennomført i hht plan hver tirsdag. Rene personalmøter har ikke blitt 

gjennomført i hht til plan både av tidsmessige og organisatoriske årsaker.

Tjenesten gjennomførte 2 interndager i mai-17 med fokus på ROS-analyse i fht trusler/vold i 

arbeidssituasjonen og gjennomgang av maler/rutiner.

Tjenesten har gjennomført 2 systemdager med Visma med fokus på å ta i bruk fagsystemet i 

større grad for registrering/rapportering. 

Tjenesten har deltatt på opplæring med ANT i fht risikovurderinger på arbeidsplassen.

Barnevernleder har deltatt på Vikna kommune sitt ledelse- og organisasjonsutviklingsprogram

fram til mai-17, og har forhåpentligvis blitt styrket i lederrollen som føle av dette 

utviklingsprogrammet.

Cos-P tiltaket er fortsatt i bruk, og man ser tiltaket som et nyttig verktøy for arbeid opp mot de 

minste barna og deres familier. En medarbeider har blitt ferdig i opplæring i Marte-meo 

metoden. Dette er også et tiltak for å veilede direkte inn i familier, og som tjenesten mener er

et nyttig redskap i det daglige endringsarbeidet inn i familier. Tjenesten ønsker å ha fokus på å 

utvikle tiltakskjeden ytterligere i åra framover.

Tjenesten har også hatt økt fokus på å ta i bruk «familieråd» som metode i flere saker, og 

startet i 2017 et samarbeid med Indre og Midtre Namdal for å møtes jevnlig for å holde 

trykket oppe og øke bevisstheten omkring bruken av familieråd. Tjenesten startet også 

deltakelse i «Mitt Liv» som er barneverns-barn og ungdommers rådgivende organ til både stat 

og kommune i fht bevissthet omkring brukermedvirkning og barnas stemme i sin egen sak.

Høsten-17 ble tjenesten med som pilotkommune i fht statens satsing på kompetanseheving i 

barneverntjenestene. Dette ble svært arbeidskrevende, men også et svært nødvendig 

vendepunkt for tjenesten. Vi valgte å omorganisere tjenesten til 3 team med en fagleder for 

hvert team. De tre teamene har ansvar for: mottak/undersøkelse, hjelpetiltaksarbeid og 

omsorgstiltaksarbeid. Fagledere vil ha særskilt ansvar for sitt team i fht å følge opp alle 

lovkrav, å revidere/utarbeide rutiner, malarbeid, involvering av barn/familie i alle deler i en 

sak, tiltaks- og omsorgsplaner, jevnlige evalueringer, avviksarbeid o.a. Tjenesten har etter at 

kompetansehevingsprogrammet er ferdigstilt utarbeidet en organisasjons- og 

kompetanseutviklingsplan for tjenesten, og tjenesten har fått et helt nytt grunnlag for å arbeide 

mer strukturert og i hht lovkrav innen hvert område. Leder har fått fristilt mer tid til 

utviklingsarbeid og  ledelse.
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10. STYRINGSGRUPPEN 

Rapporten er godkjent av Styringsgruppen for barnverntjenesten i Ytre Namdal på 
møte 22.03.2018.

Deltakere:

Roy H. Ottesen – Rådmann i Vikna kommune (leder for styringsgruppen)

Helge Thorsen– Rådmann i Nærøy kommune

Solveig Slyngstad – Rådmann Leka kommune

Marit Pedersen – Helse- og sosialsjef i Nærøy kommune

Ivar Kvalø – Helse- og sosialsjef i Vikna kommune

Møte og talerett:

Heidi Aune – Barnevernleder i Ytre Namdal

For:

Leka, Nærøy og Vikna kommune, Leka den 22.03.2018

Barnevernleder og styringsgruppen



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 223 
Saksmappe: 2018/381-2 
Saksbehandler: Sølvi M. Iversen 
Dato: 12.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

29/18 Formannskapet 20.04.2018 
25/18 Kommunestyret 03.05.2018 
   

 
Sak: Foldereid oppvekstsenter - søknad om støtte til innkjøp av 

lekeplassutstyr i barnehagen   
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad om lekeapparater til Foldereid Barnehage 05.04.18 

 
Bakgrunn 
Nærøy kommune har mottatt søknad fra Foldereid oppvekstsenter- barnehagen, om 
økonomisk støtte til innkjøp av lekeplassutstyr til barnehagens område.  
Barnehagen ble samlokalisert med skolen i 2015, men utelekeplassen til barnehagen ble ikke 
prioritert med utsyr, da det ikke var økonomi til å foreta innkjøp. Barnehagen har pr i dag to 
sandkasser i barnehagen.   
Barnehagen har innhentet tilbud fra fire leverandører med tilbud på utstyr de har bedt om pris 
på.  
 
Vurdering 
Rammeplan for barnehagen sier at lekeområdet i barnehagen skal innby til lek og positiv 
utvikling for barn i førskolealder. Barnehagen skal ivareta barns utvikling bla med å gi de 
opplevelser slik at de blir glad i å oppholde seg utendørs, og gi barna varierte muligheter for 
bevegelse. Barns motoriske ferdigheter som stimuleres og utvikles med bevegelse i variert 
grad, har nær sammenheng med barns språkutvikling som er bærebjelken for at barn skal 
kunne bli forstått og forstå andre.    
Slik lekeområdet fremstår i barnehagen på Foldereid, kan man ikke si at dette er tilfelle. 
 
Andre kommunale barnehager i Nærøy har tidligere år fått støtte til oppgradering av 
utelekeplassen, og sist i 2015 fikk Værum barnehage kr 100.000,- for innkjøp av utstyr. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Foldereid oppvekstsenter, barnehagen, støttes med kr 100.000,- i 2018 til innkjøp av 
lekeplassutstyr.  
 
  



Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Leder for utvalg for oppvekst- og kultur Wenche Finseth (Sp) har vært i kontakt med 
medlemmene i utvalget og de gir sin tillatelse til at saken tas direkte i formannskapet 
uten å ha vært behandlet i utvalg for oppvekst- og kultur. 
 
Wenche Finseth (Sp) fremmet følgende alternative forslag: 
Skal det bli realisert med lekeapparat i Foldereid barnehage, må man gå for billigste 
tilbudet som er beskrevet som behov. 
Innkjøpet dekkes av disposisjonsfond. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Wenche Finseth sitt forslag og rådmannens sitt forslag til 
innstilling, så ble Finseth sitt forslag vedtatt med 7 stemmer, mot 1 stemme for 
rådmannens forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Skal det bli realisert med lekeapparat i Foldereid barnehage, må man gå for billigste 
tilbudet som er beskrevet som behov. 
Innkjøpet dekkes av disposisjonsfond. 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

v/Oppvekst- og kulturavdelingen 

 

Foldereid oppvekstsenter 

v/leder 

Monica R. Skauvik       Foldereid 05.04.18 

 

 

Søknad om lekeapparater til Foldereid Oppvekstsenter 

Barnehagen ved Foldereid oppvekstsenter ble høsten 2015 flyttet inn i skolebygget. Det medførte et 
helt nytt inngjerdet uteområde for barnehagebarna. Det som ikke var tatt med i de økonomiske 
beregningene til prosjektet, var lekeapparater. Barnehagen har før flyttingen delt uteområde med 
skolen. Det er derfor ikke aktuelt å flytte lekeapparater, da det vil medføre at skolen vil bli uten 
lekeapparater. FAU har vært behjelpelig med å lage 2 sandkasser til barnehagen. Det er alt 
barnehagen har av lekeapparat.  

Jeg har bedt 4 leverandører om tilbud på huskestativ, sklie, dumpehuske og et lite lekeapparat. Dette 
mener vi er et minimum en barnehage må ha. Tilbudene inkluderer også nødvendig fallunderlag. 
Tilbudene som har kommet ligger som vedlegg til søknaden: 

Vedlegg 1: Pristilbud fra Trigonor 

Vedlegg 2: Tilbud fra Trigonor 

Vedlegg 3: Pristilbud fra Aktiv Lek 

Vedlegg 4: Bilder fra Aktiv Lek 

Vedlegg 5: Tilbud fra Milas 

Vedlegg 6: Tilbud fra Lek og sikkerhet 

Vedlegg 7: Tilbud fallunderlag fra Lek og sikkerhet.  

 

Prisene varierer en del, her er totalprisen fra de ulike leverandørene: 

Trigonor:   187 362,50 kr 

Aktiv Lek:  201 811,25 kr 

Milas:    247 357,50 kr 

Lek og sikkerhet:  323 181,00 kr (de bruker eget firma som legger helstøpt fallunderlag 



Jeg legger ved noen bilder som viser barnehagen sitt lekeområde. 

 

 

 

 

Foldereid oppvekstsenter søker Nærøy kommune om midler til å kunne etablere en 
lekeplass for barnehagebarna på Foldereid. Vi er opptatt av fysisk aktivitet i hverdagen, og vi 
trenger da apparater som bidrar til økt aktivitet og ikke minst trivsel.  

 

Med vennlig hilsen 

Monica R. Skauvik 

Leder ved Foldereid oppvekstsenter



Nærøy kommune 

 

 Arkiv:  
Saksmappe: 2018/399-1 
Saksbehandler: Kirsti Fjær 
Dato: 12.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

36/18 Formannskapet 20.04.2018 
26/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 
Sak: Styrking av budsjett knyttet til digital satsing i 

grunnskolene i Nærøy   
 
Vedlegg: 
1 Digitaliseringsstrategi oppvekst i Nærøy 
2 Tidsplan 
3 Budsjettskjema 1A drift 
4 Budsjettskjema 1B 
5 Budsjettskjema 2A investering 
6 Budsjettskjema 2B 2018 
7 Budsjettregulering P6200 

 
Sammendrag 
I forbindelse med budsjett og økonomiplanen for Nærøy kommune for 2018, gjorde 
kommunestyret følgende vedtak: 
 
I tillegg til Språk- og læringsmiljøsatsingen planlegger kommunen et økt fokus på 
digitalisering i skolen for å sikre gode digitale ferdigheter hos elever og ansatte. 
Tilgjengelighet er et stikkord, og fra høsten vil alle ansatte få egne læringsbrett som en del av 
en kommunal IKT-strategi for oppvekstavdelingen.  
Innføringen av læringsbrett vil foregå samtidig som ansatte i alle skoler vil få en omfattende 
praksisrelatert kompetanseheving. Satsingen omfatter betydelige investeringer i 2018, 
samtidig som den vil innebære reduserte utgifter i 2019 og 2020. 
Bakgrunn 
Avdelingsleder for oppvekst og kultur har siden budsjettvedtaket sammen med IT-
avdelingen, arbeidet med å få full oversikt over digitalt utstyr som er tilgjengelig på skolene i 
dag, oversikt over digitalt utstyr som må kjøpes inn, og som vil være funksjonelt og 
brukervennlig for elever og ansatte i grunnskolen. 
Samtidig har kommunen hatt fokus på utforming av en digital strategi for oppvekst, og 
utarbeidelse av en konkret opplæringsplan for alle ansatte i skolene.  
 
Leasing Ipad 
Kommunen har vurdert at læringsbrett i form av Ipad er mest hensiktsmessig til vårt bruk. 
Dette er basert på at den lett vil være tilgjengelig både på skolen og hjemme, og vedlikehold 
og administrasjon av utstyret vil være på et minimum. I utgangspunktet hadde kommunen 
planlagt å kjøpe inn utstyr og skifte dette ut, etter 3-4 års bruk. Etter å ha undersøkt hva andre 



kommuner har erfart, og undersøkt hva som er benyttet i Vikna sin digitale pilotering på 
Austafjord, ønsker vi å gå over til leasing av Ipad. Dette øker kostnadene noe, men bidrar 
samtidig til at en ikke har behov for forsikringsordninger, arbeidsbelastning og 
driftskostnadene knyttet til reparasjoner og vedlikehold på IT-avdelingen blir også lavere. I 
tillegg vil de årlige utgiftene bli mer forutsigbare. 
Som tilbehør til Ipad vil en ha behov for et klasse- eller trinnsett med tastatur på hver skole. 
Alle elever må ha egne øreklokker og læringsbrettet må ha beskyttelsesdeksel tilpasset bruk.  
På den enkelte skole må det sikres adekvat trådløs dekning og tilstrekkelige aksesspunkter, 
samt AV utstyr som digitale tavler eller TV-skjermer. Det vil også kjøpes inn Apple-bokser 
som vil kunne overføre bilder fra læringsbrett til skjerm, slik lærer eller elev kan dele sin 
skjerm med de andre i klasserommet.  
 
Opplæring og utstyr 
Nærøy kommune har med bakgrunn i tilbud fra to firma som har erfaring fra denne typen 
prosjekt, valgt å gjøre en avtale med RIKT. Valget er basert på gode referanser og kapasitet 
til å gi opplæring til så mange ansatte Dette er også et firma som mange både store og små 
kommuner benytter, og alle kursholdere i RIKT har pedagogisk utdannelse og erfaring. RIKT 
har også et samarbeid med ansatte ved NTNU, skolelederutdanningen, som vil være involvert 
i initieringsfasen nå på våren. Det innebærer å sette lederne i stand til å forberede ansatte på 
hva vi skal gjennomføre, og hva som vil forventes av oss i framtiden. Dette vil være første 
fase. I andre fase kommer opplæring av alle ansatte og elever som vi strekke seg fra august til 
januar.  
Som grunnlag for budsjettsummen i høst tok Nærøy kommune utgangspunkt i Overhalla 
kommune sine utgifter da de gjennomførte samme prosjekt. For Nærøy viser det seg å være 
mer omfattende ettersom vi har flere skoler å gjennomføre opplæring på, spesielt på de tre 
kursdagene der ansatte og elever får opplæring sammen. Selv om vi har valgt å samlokalisere 
ansatte og elever på Gravvik oppvekstsenter og Foldereid oppvekstsenter på disse dagene, og 
Abelvær med Nærøysundet, skal det likevel 20 instruktører til Nærøy i tre dager. Det utløser 
kursutgifter, men også reise- og oppholdsutgifter som tidligere ikke var beregnet.  
Det vil også være behov for å øke investeringsrammen til opplæring og kjøp av utstyr, 
prosjekt 6200. 
 
Vurdering 
Leasing Ipad 
Digitaliseringsprosjektet gjennomføres i skoleåret 2018/19, og en må etter prosjektperioden 
basere seg på at skoleledelsen på skolene og i kommunen, sørger for at en digital arbeidsform 
blir institusjonalisert og en naturlig del av skolehverdagen.  
Rådmannen vurderer det derfor som viktig at det legges til rette for at det er tilstrekkelig med 
ressurser avsatt til prosjektet.  
Ettersom en velger leasing av Ipad vil den årlige leasingutgiften på kr 688 000 eks. mva. 
belastes IT-avdelingens driftsbudsjett. IT-avdelingens budsjett må derfor styrkes, og 
rådmannen foreslår at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
 
Beregnede driftskostnader 2018:  
Leasing Ipad   kr 860 000 inkl. mva. (herav mva kr 172 000) 
 
Netto økning i ramme for IT-tjenesten kr 688 000 foreslås finansiert ved bruk av disp.fond i 
2018. 
 
Opplæring og utstyr 
Ressurs til digitaliseringsprosjektet i grunnskolen var i investeringsbudsjettet for 2018 avsatt 
med kr 2 200 000,- inkl. mva, noe som viser seg å ikke være tilstrekkelig etter en mer 
nøyaktig beregning av utgiftene. 



Totalt sett er investeringsutgiftene til digitaliseringsprosjektet beregnet til kr 2 797 000 inkl. 
mva., noe som gir en økning på kr 597 000. 
 
Beregnede investeringskostnader 2018: 
Totale kostnader til opplæringer er beregnet til kr 1 248 000 eks. mva.  
Kr 450 000 av nettokostnaden foreslås finansiert gjennom bruk av forsikringspenger for å 
erstatte tapt AV-utstyr på Kolvereid skole.  
 
Prosjekt 6200: 
Opplæring    kr 1 248 000 
Tilbehør Ipad    kr    382 000  
AV-utstyr    kr    809 000  
Reserve/erstatningsutstyr  kr      11 000  
Sum                           kr 2 450 000 eks mva 

- Opprinnelig netto ramme kr 1 760 000 
- Finansiert forsikringsoppgj kr    450 000 

Behov for økt finansiering  kr    240 000 
 
Inngående mva reduseres med kr 93 000,- til kr 347 000,- mot opprinnelig budsjett kr 
440 000,-. 
 
Ved at 450 000 kroner dekkes av forsikringsoppgjør innbo og løsøre etter brann ved 
Kolvereid skole er det behov for å øke investeringsrammen tilknyttet digitaliseringsprosjektet 
med kr 240 000 som foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond (overføring fra drift til 
investering).  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
IT-avdelingens driftsbudsjett til leasing av Ipadèr styrkes med kr 688 000, som foreslår 
dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapets prosjekt 6200 – IKT skole, styrkes med kr 597 000,- inkl mva, som 
foreslås finansiert med forsikringsoppgjør innbo/løsøre kr 450 000,-, og bruk av 
disposisjonsfond kr 240 000,-, samt reduksjon av inng. mva 93 000,-. 
 
Regulering foretas ihht vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
IT-avdelingens driftsbudsjett til leasing av Ipadèr styrkes med kr 688 000, som foreslår 
dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 



Investeringsregnskapets prosjekt 6200 – IKT skole, styrkes med kr 597 000,- inkl mva, 
som foreslås finansiert med forsikringsoppgjør innbo/løsøre kr 450 000,-, og bruk av 
disposisjonsfond kr 240 000,-, samt reduksjon av inng. mva 93 000,-. 
 
Regulering foretas ihht vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
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INNLEDNING 
 
Hvorfor trenger vi en digitaliseringsstrategi? 
 
Regjeringen og kunnskapsdepartementet har utformet en digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen (2017 – 2021) kalt «Framtid, Fornyelse og Digitalisering». 
 
Nærøy kommune ønsker å realisere den nasjonale satsingen gjennom å utforme en lokal 
strategi basert på mål for opplæringen og den nasjonale digitaliseringsstrategien. 
Grunnskolen og videregående opplæring er fundamentet all videre utdanning og utvikling 
bygger på. Denne digitaliseringsstrategien er derfor en del av kommunens arbeid for å 
håndtere og gripe mulighetene i digitaliseringen. Gjennom strategiens tiltak skal vi bidra til 
at skolen utnytter digitale hjelpemidler bedre og ruster elevene til å leve godt både nå og i 
framtiden. Men skolen skal også bidra til at vi som samfunn kan håndtere digitaliseringen. 
 
Digitaliseringsstrategien for Nærøy kommune er utformet i sammenheng med utarbeidelse 
av oppvekstavdelingens budsjett for 2018 og økonomiplanen for Nærøy kommune. 
 
FORMÅL 
 
Det er vesentlig at vi utvikler en oppdatert og framtidsrettet grunnskole som ruster elevene 
til å håndtere en verden som forandrer seg raskt, og bidra til at fremtidige arbeidstakere har 
den kompetansen de trenger i et arbeidsmarked vi ikke vet hvordan ser ut. Digitale 
ferdigheter og pedagogisk bruk av IKT er en selvsagt del av en slik opplæring. Men elevene 
skal også lære å håndtere og leve med de muligheter og utfordringer som et digitalisert 
samfunn fører med seg. Kommunikasjonsformer, kunnskap- og informasjonsdeling, 
premissene for å delta i arbeids- og samfunnsliv endres i takt med den digitale og 
teknologiske utviklingen. Derfor er digitale ferdigheter en grunnleggende ferdighet på lik 
linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, og kan ikke løsrives fra de 
kompetanser som omtales som kompetanser for det 21. århundre. Dette er for eksempel 
god fagkompetanse, samarbeidsevner, kritisk tenkning, og etisk vurderingsevne, 
medborgerskap, problemløsning og det å lære å lære. 
Samtidig trekkes det ofte fram eksempler på at digitale verktøy brukes på lite konstruktive 
måter, eller at både lærere og elever kan ha en ukritisk tro på at digitale verktøy i seg selv 
fører til bedre læring. Innenfor enkelte områder finnes forskning som tyder på at IKT i noen 
tilfeller kan ha negativ effekt på elevenes læring. God implementering og bruk av IKT i 
opplæringen kommer dermed ikke av seg selv. 
Men bruk av digitale verktøy kan gi bedre læring i fag. Nyere forskning gir oss bedre svar enn 
tidligere på hva som skal til for at informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal gi en 
merverdi for elevenes læring. Denne forskningen viser at man får best effekt gjennom en 
helhetlig satsing.  
Formålet med denne strategien er derfor å sette klare mål for digitaliseringen i grunnskolen i 
Nærøy og sikre god tilgang på digitale læremidler og utstyr. Strategien skal også sikre at 
lærerne får videreutviklet sin kompetanse slik at digitale verktøy kan bli integrert i 
undervisningsopplegg som en naturlig del av læringsmiljøet. Samtidig må skoleeier sikre 
nødvendig støtte til tekniske ressurser, både til administrasjon og organisering av 
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læringsarbeidet. Strategien må derfor dekke områder som organisasjon og administrasjon, 
opplæring, læremidler og utstyr, samt støtte til implementering og videreføring ute i 
klasserommene på de ulike enhetene.  
Strategien vil i første omgang avgrenses til å omfatte grunnskole, men det må være et mål 
om at strategien innen utgangen av 2018 bygges ut med en plan for digitalisering i 
barnehagen. 
 
STATUS FOR DIGITALISERING AV OPPLÆRINGEN 
 
Det er utfordrende å gjøre en vurdering av status for digitalisering av opplæringen innenfor 
oppvekstavdelingen i Nærøy kommune. Kommunen består av 6 skoler og 9 barnehager, der 
5 barnehager er privat eid og drevet, og kommunen har liten innsikt i hvor stor grad de 
private barnehagene har tatt tak i digitaliseringen som beskrives i ny rammeplan for 
barnehagen. 
Status for den enkelte kommunale skole og barnehage er noe ulik på tross av at innkjøp og 
drift av infrastruktur har vært styrt fra kommunens IT avdeling. Noe ulikhet gjenspeiles i 
utstyrssituasjonen, og det er først og fremst skolene som har vært prioritert ved fordeling av 
investeringsmidler til IKT. Her er det også noen innbyrdes forskjeller som gjenspeiles i tabell 
1. Den største forskjellen er trolig størst i forhold til hvordan IKT blir tatt i bruk i 
klasserommet. Her har kommunen ingen helhetlig oversikt over lærernes kompetanse og 
hvilken skole som har størst tetthet av lærere med IKT kompetanse. Kommunen har heller 
ingen plan for hvordan denne kompetansen benyttes på den enkelte skole, og hvordan vi 
systematisk skal arbeide for å nå målet om at digitale ferdigheter skal være en 
grunnleggende ferdighet i alle fag. Det innebærer nødvendigvis ikke at skoleelevene i Nærøy 
ikke får god digitale ferdigheter, men systematikken mangler, noe denne strategien skal 
bidra til å få på plass. 
 
Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende 
med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. 
Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse 
praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å 
tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. 
Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og 
muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for 
læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede 
læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft. 
 
Grunnleggende digitale ferdigheter inndeles i fem hovedområder: 

1. Bruke og forstå 
2. Finne og behandle 
3. Produsere og bearbeide 
4. Kommunisere og samhandle 
5. Utøve digital dømmekraft 

For å definere ferdighetsnivået innenfor hvert hovedområde, er det laget en veileder av 
utdanningsdirektoratet, inndelt i fem ulike nivå, som beskriver hvilke ferdigheter som 
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forventes på de de ulike nivåene. Dette kan danne grunnlag for en vurdering av ståsted 
innenfor hvert enkelt hovedområde, og innenfor ulike fag, 
Ettersom alle grunnskoleelever avvikler eksamen på pc, har man i stor grad greid å trene 
eleven til å oppnå et høyt nivå innenfor hovedområdet «bruke og forstå». Innenfor 
hovedområdet «finne og behandle» har elevene delvis gode ferdigheter, men dette området 
krever også evne til kritisk tenkning, vurdering av ulike kilder og kunnskap om opphavsrett, 
noe som er ferdigheter som ikke nødvendigvis er i varetatt i alle fag der elevene innhenter 
informasjon. 
Innenfor hovedområdene «produsere og bearbeide», «kommunisere og samhandle» og  
«utøve digital dømmekraft», er ferdighetene mer tilfeldige og både systematisk innlæring, 
øving og vurdering av ferdighetene på de ulike nivåene er lite systematisert. 
 
HOVEDMÅL FOR SATSNINGEN 
 
Nærøy kommune har vedtatt følgende overordnede mål for grunnopplæringen:  
Nærøy kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter for 
barn og unge, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer.  
 
Alle elever som går ut av grunnskolen i Nærøy, skal mestre grunnleggende ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 

 
Hovedmål for digitaliseringsstrategien bygger på Nærøy kommunes mål for 
grunnopplæringen: 

1. Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og 
lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.  

2. IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke 
elevenes læringsutbytte. 

 
MÅLGRUPPER 
 
Skal hovedmålet for satsingen nås er det vesentlig at innsatsen rettes mot flere målgrupper.  
Gjennom teknologirike miljøer og systematisk arbeid skal: 
 
Elevene: 

 Tilegne seg gode grunnleggende digitale ferdigheter gjennom det daglige 
læringsarbeidet i fag fra første året i grunnskolen. 

 Trene sin etiske og digitale dømmekraft slik at de ta gode reflekterte valg om bruken 
av IKT, slik at de kan blir i stand til å mestre dagliglivet og være aktive 
samfunnsdeltakere. 

 Kunne benytte digitale ressurser tilpasset de ulike fagene til samarbeidslæring og 
samskaping sammen med medelever. 

 Få innsikt i egen læring gjennom god dialog med læreren om hvordan de ulike 
læremidlene brukes, og gjennom refleksjon over valg av læremidler og oppgaver slik 
at de kan oppnå bedre progresjon i det enkelte fag. 
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Ansatte: 
 Være klasseledere i klasserom med høy teknologitetthet bidra til et læringsmiljø som 

fremmer inkludering, læring og elevmedvirkning.  
 Utvikle et større repertoar av undervisningsmetoder som bidrar til mer variert og 

tilpasset undervisning til elevgruppa og den enkelte elev. 
 Ha god kunnskap om hvordan digitale ressurser kan bidra til å tilpasse 

undervisningen til elevenes behov og forutsetninger. 
 Delta i formell kompetanseutvikling og uformell refleksjon om bruk av IKT i elevenes 

læringsarbeid og valg av læremidler og vurderer dem kritisk i lys av formålet med 
opplæringen, de ulike fagplanene og lærerprofesjonens etiske plattform.  

 Utvikle høy profesjonsfaglig digital kompetanse og oppdaterer sine pedagogiske og 
fagdidaktiske metoder for både faglig og utenomfaglig arbeid gjennom samarbeid 
med elever og andre ansatte.  

Ledelsen: 
 Utvikle en IKT-plan for enheten med klare mål for hva skolen vil oppnå på det digitale 

området med fokus på elevenes ferdigheter, kompetanse, verdier og holdninger.  
 Legge til rette for refleksjon, debatt og erfaringsdeling i kollegiet om digitale 

læringsprosesser.  
 Ha en oversikt over personalets kompetansebehov og sikre nødvendig kompetanse 

på enheten innenfor ulike områder. 
Kommunen: 

 Innarbeide opplæring i kommunens overordnede digitale strategi. 
 Sørge for en god IKT-infrastruktur og for innkjøp av digitale læremidler, digitalt utstyr, 

systemer og annen infrastruktur som understøtter kommunens pedagogiske mål. 
 Sikre robuste administrative og pedagogiske fellestjenester, god tilgang på digitale 

læremidler og læringsressurser, sikker gjennomføring av prøver og digital eksamen. 
 Ivareta informasjonssikkerhet og at håndtering av personopplysninger skjer i henhold 

til lover og regelverk. 
 Prioriterer at ansatte i skolene får gjennomført kompetanseheving, slik at IKT kan tas 

i bruk på en god måte både i organisering og gjennomføring av opplæringen. 
  
 
 
 
INNSATSOMRÅDER I 2018 
 
Tilgang på læremidler 
Digitale læremidler spenner fra digitale versjoner av de trykte bøkene, til læremidler med 
høy grad av interaktivitet, og spesialtilpassede digitale læremidler. Majoriteten av de digitale 
læremidlene som finnes i dag, er digitalisert lærestoff som opprinnelig var utviklet for 
lærebøker. Samtidig gir de digitale læringsressursene flere muligheter for ulike metoder og 
innfallsvinkler, for tilpasninger både for høyt presterende elever og for elever med særskilte 
opplæringsbehov. For minoritetsspråklige elever kan IKT og tilrettelagte digitale 
læringsressurser gi bedre muligheter for både språkopplæring og begrepsforståelse innen 
ulike fag.  
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Ut fra Nærøy kommunes ståsted er det vesentlig å gjøre digitale læremidler tilgjengelig for 
den enkelte elev og lærer hele tiden, slik at det kan bli en like naturlig av opplæringen som 
læreboka tradisjonelt har vært. 
Når skolene skal velge digitale læremidler er det behov for å vurdere hvordan læremiddelet 
utnytter de digitale mulighetene. Nye teknologier åpner for nye muligheter, men krever også 
økt oppmerksomhet omkring kvalitet, etikk, personvern og informasjonssikkerhet For lærere 
er det særlig utfordrende å vurdere forhåndsdefinerte valg i adaptive læremidler, hva som 
måles, hvilket elev- og læringssyn som legges til grunn og hva slags oppgaver og lærestoff 
som blir tilgjengelig for hvilke elever. Her vil det i første omgang å søke konsulentbistand, 
samtidig som ansatte og elever må gjøre kontinuerlige vurderinger av de læremidler som blir 
benyttet i ulike fag.  
Valg av digitale læremidler må derfor regnes som en kontinuerlig prosess, og ses i 
sammenheng med fagfornyelsen som er i igangsatt i 2017, der nye læreplaner skal tas i bruk 
i 2021. 
 
Kompetanseheving hos ansatte og skoleledere på alle enheter 
Lærere og skoleledere skal ha høy profesjonsfaglig digital kompetanse, og gode muligheter 
for etter- og videreutdanning om pedagogisk bruk av IKT.  
De ansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse omfatter både å møte Kunnskapsløftet 
sine krav om digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet, og sikre at elevene når de 
ulike læreplanenes kompetansemål. I tillegg omfatter det å ha kompetanse til å vurdere når, 
hvorfor og hvordan IKT er et egnet redskap for å gjøre undervisningen kvalitativt bedre. Det 
innebærer at undervisningen kan bli mer motiverende, være mer tilpasset elevenes behov, 
gi bedre vurderingspraksis, og bedre adaptiv læring.  
 
Kompetanse om klasseledelse er sentralt for at IKT skal være et bidrag for å gjøre 
undervisningen kvalitativt bedre, slik at det ikke blir en tidstyv for elever og ansatte. Høy 
teknologitetthet og konstant tilgang på internett vil føre til at elevene blir utsatt for fristelser 
og brudd i konsentrasjonen. Fordi dette utfordrer lærerens klasseledelse, vil lærens autoritet 
og relasjon til elevene være viktigere og mer krevende i en digital hverdag. Samtidig må 
lærerne ha kompetanse på hvordan de kan bidra til å styrke elevenes ikke-kognitive 
ferdigheter som selvdisiplin og utholdenhet.  
 
For Nærøy kommune vil etterutdanning for alle ansatte være et innsatsområde, der 
innføring av digitale læremidler og kursing av alle ansatte og elever foregår samtidig.  
Utvikling av felles forventninger og felles regler på enhetene vil være sentralt for å sikre en 
tydelig klasseledelse, som er nødvendig for at digitale læremidler skal føre til at elevene 
lærer mer og unngår uvettig bruk som i verste fall kan få store konsekvenser for mange.  
 
Infrastruktur 
Elever og ansatte i grunnskolen skal ha tilgang til tilstrekkelig sikker og formålstjenlig 
infrastruktur, som ikt-utstyr, nettverk og tjenester, som støtter opp under deres pedagogiske 
og administrative behov. Den digitale infrastrukturen er grunnmuren i et godt digitalt 
læringsmiljø. God integrasjon mellom læringsplattformer, digitale læremidler, 
skoleadministrative systemer og andre statlige og (inter)kommunale fellesløsninger krever 
en gjennomtenkt IKT-arkitektur. Elever og lærere trenger tilgang til stabilt nettverk av god 
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kvalitet med høy hastighet. Nettverket må kunne håndtere at mange elever er på nett 
samtidig og nedlasting av store datamengder. 
 
Elever og ansattes persondata skal behandles trygt, og informasjonssikkerhet skal være 
sentralt i planleggingen og gjennomføringen av opplæringen. IKT-systemer i 
opplæringssektoren må designes og sikres slik at elevene beskyttes mot uønskede hendelser 
som sikkerhetsbrudd eller hacking. Informasjonen som lagres om elevene i administrative 
systemer og læremidler må beskyttes slik at bare de vi gir tilgang til informasjonen, faktisk 
får se den.  
 
Fellesløsninger skal videreutvikles, etableres og tas i bruk slik at kommunen og enhetene får 
gevinster og mer effektiv ressursbruk. Stordriftsfordeler kan oppnås gjennom IKT-samarbeid, 
samtidig som samarbeid gir muligheter til å tiltrekke seg og beholde den kompetansen som 
er nødvendig.  
Nærøy benytter FEIDE pålogging som vil videreføres i 2018, i tillegg til å etablere 
fellesløsninger for skytjenester for grunnskolene i Nærøy.  
Mindre papirbruk og en reduksjon av innkjøp av lærebøker må være et mål på sikt, selv om 
dette ikke er prioritert i 2018. 
 
 
KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE VED SLUTTEN AV SKOLEÅRET 2018/19 
 

 Elevene: 
Har tilegnet seg gode grunnleggende digitale ferdigheter i fag.  
Kan benytte digitale ressurser tilpasset de ulike fagene.  
Opplever økt læringstrykk og motivasjon gjennom varierte arbeidsmåter og kunnskaping i 
fag. 
 

 Ansatte: 
Er tydelige klasseledere i klasserom med høy teknologitetthet som fremmer læring og 
elevmedvirkning. 
Har god kunnskap om hvordan digitale ressurser kan brukes systematisk for å bidra til mer 
variert og tilpasset undervisning. 
Bruker digitale ressurser systematisk i undervisning.  
Deltar i formell kompetanseutvikling, uformell refleksjon og erfaringsdeling om bruk av IKT i 
elevenes læringsarbeid.  
 

 Ledelsen: 
Utvikle oversikt over ansvarsfordeling mellomansatte på enheten tilknyttet oppfølging av 
utdeling av utstyr og kommunale retningslinjer for bruk av utstyr. 
Gjennomføre en planmessig refleksjon og erfaringsdeling i kollegiet om digitale 
læringsprosesser.  
Sikre god informasjon og opplæring av foresatte tilknyttet retningslinjer og regelverk og bruk 
av læringsbrett i læringsarbeidet.   
 

 Kommunen 
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Digitaliseringsstrategi for oppvekst Nærøy kommune

Følgende utstyr er på plass:   
Læringsbrett 1:1 for alle ansatte og elever.  
Øreklokker og solid deksel til alle elever. Deksel med tastatur til alle ansatte. 
Klassesett med kablet tastatur til alle skoler. 
Apple-TV til alle undervisningsrom unntatt grupperom. 
TV til alle undervisningsrom uten digitale tavler unntatt grupperom. 
 
Infrastruktur: 
Det er adekvat trådløs dekning i alle undervisningsrom og arbeidsrom. 
 
Informasjonssikkerhet og personvern: 
All programvare ivaretar personvern i henhold til lovverk. 
Det er full integrasjon mellom valgte læremidler, skoleadministrative systemer og 
kommunale fellesløsninger.  
 
Digital strategi: 
Det er gjennomført en planlagt og strukturert grunnopplæring til elever og ansatte i skolene i 
Nærøy. 
Utarbeidet en strategi som også omfatter barnehage. 
Utarbeidet kommunale retningslinjer og regelverk for bruk av utstyr. 
 
ORGANISERING 
Prosjektansvarlig er oppvekstsjefen i samarbeid med IT-avdelingen. Høringsgruppe og 
dialogpartner er «Ledermøtet», der skolelederne og hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet er representert.  
 
Oppvekstsjef og skolelederne vil ha hovedansvaret for gjennomføring av opplæring, 
utvelgelse av digitale læremidler og fysisk utdeling av utstyr. De har også ansvaret for 
informasjon til foresatte og foreldre.  
 
IT-avdelingen har ansvar for bestilling og drift av AV-utstyr, læringsbrett, tilbehør, digitale 
læremidler og erstatningsutstyr.  
Montering av AV-utstyr og utstyr for trådløs dekning gjøres i samarbeid mellom IT-
avdelingen og drift- og utviklingsavdelingen.  
 
IT-avdelingen vil i samarbeid med oppvekstavdelingen utarbeide kontrakter for tildeling og 
bruk av læringsbrett for elever og informasjonsskriv til elever. 
 
TIDSPLAN 
Tidsplan oppdateres kontinuerlig og ligger som et vedlegg til planen.  
 
SAMARBEIDSPARTNERE 
Nærøy kommune har etter en anbudsrunde, valgt RIKT som samarbeidspartner for å kunne 
tilby opplæring. Firmaet har gode referanser fra andre kommuner, og opplæringen utføres i 
sin helhet av pedagoger.  



Nærøy Kommune - muligheter, samhold og mangfold      

Digitaliseringsstrategi for oppvekst Nærøy kommune

Opplæringen gis i flere faser, der første fase knyttes til initieringsfasen. I denne fasen 
forberedes ledere og ansatte på hvilke endringer prosjektet medfører. Denne fasen 
inneholder også en kartleggingsfase, der ansatte og ledere vurderer gjeldende praksis ut fra 
målsettinger, samt kartlegger metoder for å kunne nå målene. Det er i denne fasen at 
prosjektet legitimeres på enhetene, samt at ansatte forberedes på hva som skal skje i 
opplæringsfasen og i etterkant.  
Planen implementeres gjennom kursing av alle ansatte på planleggingsdager og på 
kursdager, der både elever og ansatte kurses samtidig. Implementeringen er utformet i en 
egen detaljert plan og inngår i tidsplanen. Lederne vil ha ansvaret for å videreføre 
opplæringen, både i form av mellomarbeid mellom samlingene med RIKT, og i etterkant av 
opplæringen.  
Institusjonaliseringen skjer etter at opplæringen er gjennomført. Det er i denne fasen digitale 
arbeidsmåter benyttes i alle fag av alle lærere, som en naturlig og hensiktsmessig 
arbeidsmåte. Dette følges opp av oppvekstsjef og skolelederne. 
 
Firmaet ATEA er etter avtale kommunens hovedleverandør på IT-utstyr. Det digitale utstyret 
vil derfor bestilles gjennom dette firmaet.  
 
Samarbeidspartnere som jevnlig har kontakt med skolen, som foresatte/foreldre, PPT, 
helsesøster og andre, vil involveres i prosjektet etter behov. 
 
EVALUERING OG VIDEREUTVIKLING 
Evalueringer gjøres kontinuerlig av «Ledermøtet» i henhold til tidsplanen og 
opplæringsplanen. Kjennetegn på måloppnåelse for skoleåret evalueres våren 2019. 
Hovedmål for prosjektet må deretter evalueres årlig gjennom tilstandsrapport for skolene i 
Nærøy, og en vurdering av måloppnåelse i grunnleggende digitale ferdigheter. 
 
Planen er et arbeidsdokument som vil oppdateres og bygges ut, og etter hvert omfatte 
barnehageområdet i kommunen. 



ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Strategier og planer 216 dager on 01.11.17 on 29.08.18

4 Opplæring 264 dager ma 01.01.18 to 03.01.19

5 Finne alterativer 33 dager ma 01.01.18 on 14.02.18

6 Konkurranseutsette opplæring 4 dager fr 23.02.18 on 28.02.18

7 Frist for innlevering av tilbud 6 dager on 28.02.18 on 07.03.18

8 Vurdere tilbud 2 dager to 08.03.18 fr 09.03.18

9 Bestille opplæring 2 dager to 08.03.18 fr 09.03.18

10 Opplæring bestillt 0 dager fr 09.03.18 fr 09.03.18

11 Opplæring Fase 1 104 dager ti 24.04.18 fr 14.09.18

12 Opplæring ledere 1 dag ti 24.04.18 ti 24.04.18

13 Opplæring dag 1 1 dag ti 24.04.18 ti 24.04.18

14 Opplæring dag 2 1 dag

15 Opplæring ansatte 2 dager ti 14.08.18 on 15.08.18

17 Opplæring Elever 15 dager ma 27.08.18 fr 14.09.18

19 Opplæring Fase 2 79 dager ma 17.09.18 to 03.01.19

20 GREP 76 dager ma 17.09.18 ma 31.12.18

21 Oppfølgingsdager 73 dager ti 25.09.18 to 03.01.19

Kritisk

Kritisk deling

Kritisk fremdrift

Aktivitet

Deling

Fremdrift for aktivitet

Manuell aktivitet

Bare start

Bare slutt

Bare varighet

Opprinnelig plan

Deling i opprinnelig plan

Milepæl i opprinnelig plan

Milepæl

Sammendragsfremdrift

Sammendrag

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Tidsfrist

Prosjektplan.mpp

Side 1



ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

22 Oppfølgingsdag 1 1 dag ti 25.09.18 ti 25.09.18

23 Oppfølgingsdag 2 1 dag to 25.10.18 to 25.10.18

24 Oppfølgningsdag 3 1 dag to 29.11.18 to 29.11.18

25 Oppfølgingsdag 3.5 1 dag fr 30.11.18 fr 30.11.18

26 Oppfølgingsdag 4 1 dag on 02.01.19 on 02.01.19

27 Oppfølgingsdag 4.5 1 dag to 03.01.19 to 03.01.19

28 Utstyr 86 dager ma 01.01.18 ma 30.04.18

29 Kartlegge behov for iPad 4 dager ma 26.02.18 to 01.03.18

33 Kartlegge behov for AV-utstyr og 
nettverksutstyr

75 dager ma 01.01.18 fr 13.04.18

40 Bestilling av utstyr 36 dager ma 12.03.18 ma 30.04.18

44 Office 365 77 dager ti 13.02.18 on 30.05.18

45 Bestilling 56 dager ti 13.02.18 ti 01.05.18

52 Innføring 21 dager on 02.05.18 on 30.05.18

56 Oppsett og software 107 dager to 01.02.18 lø 30.06.18

57 Kartlegge behov på skolene 35 dager ma 05.03.18 fr 20.04.18

58 Valg av apper 1 dag ti 01.05.18 ti 01.05.18

60 Oppsett Airwatch 84 dager ti 20.02.18 fr 15.06.18

Kritisk

Kritisk deling

Kritisk fremdrift

Aktivitet

Deling

Fremdrift for aktivitet

Manuell aktivitet

Bare start

Bare slutt

Bare varighet

Opprinnelig plan

Deling i opprinnelig plan

Milepæl i opprinnelig plan

Milepæl

Sammendragsfremdrift

Sammendrag

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Tidsfrist

Prosjektplan.mpp

Side 2



ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

74 LMS 107 dager to 01.02.18 lø 30.06.18

78 Skriv og regelverk 58 dager on 23.05.18 fr 10.08.18

Kritisk

Kritisk deling

Kritisk fremdrift

Aktivitet

Deling

Fremdrift for aktivitet

Manuell aktivitet

Bare start

Bare slutt

Bare varighet

Opprinnelig plan

Deling i opprinnelig plan

Milepæl i opprinnelig plan

Milepæl

Sammendragsfremdrift

Sammendrag

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Tidsfrist

Prosjektplan.mpp

Side 3



5.3.  Budsjettskjema 1A - drift 

Revidert 

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2018 budsjett 2017 Regnskap 2016 Note

Skatt på inntekt og formue 114 332 000     113 000 000     110 312 205     1

Ordinært rammetilskudd 197 015 000     194 260 000     188 063 916     1

Skatt på eiendom 15 000 000       13 900 000       11 945 266       2

Andre direkte eller indirekte skatter 24 000               24 000               25 077               

Andre generelle statstilskudd 2 143 000         2 200 000         3 039 423         3

Sum frie disponible inntekter 328 514 000     323 384 000     313 385 887     

Renteinntekter og utbytte 2 221 000         2 280 000         2 595 527         4

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                          -                          

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 12 400 000       13 500 000       10 581 451       5

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                          -                          

Avdrag på lån 21 800 000       17 640 000       15 956 130       6

Netto finansinnt./utg. (31 979 000)      (28 860 000)      (23 942 054)      

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                          -                          -                          

Til ubundne avsetninger 9 372 426         21 777 725       19 230 554       

Til bundne avsetninger -                          300 000             4 458 293         

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk -                          6 203 665         12 198 178       

Bruk av ubundne avsetninger 1 455 200         2 906 306         1 553 060         

Bruk av bundne avsetninger 1 940 370         3 934 532         4 972 177         

Netto avsetninger (5 976 856)        (9 033 222)        (4 965 433)        

Overført til investeringsbudsjettet 450 000             -                          -                          

Til fordeling drift 290 558 144     284 890 778     284 478 401     

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -                          -                          278 274 736     

Mer/mindreforbruk 290 108 144     284 890 778     6 203 665         



5.4.  Budsjettskjema 1B
Budsjett         

2018

Regulert 

budsjett 2017

Regnskap           

2016

100 RÅDMANN 34 869 428       33 362 648       29 608 500       

101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 3 143 467         (2 343 698)        (7 100 649)        

160 OSK 4 922 780         4 751 778         4 571 625         

200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN 29 468 039       31 163 397       30 754 438       

220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER 1 766 202         2 301 677         2 557 564         

222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER 5 502 110         5 258 654         5 138 111         

223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER 4 181 931         3 809 024         3 915 433         

224 KOLVEREID SKOLE 14 806 677       15 159 974       16 753 133       

225 LUND SKOLE 515 000             345 000             462 761             

226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE 17 269 930       16 911 391       17 160 822       

227 OPLØ OPPVEKSTSENTER -                     1 481 033         1 408 235         

228 NÆRØYSUNDET  SKOLE 11 382 217       10 022 499       9 803 050         

229 VÆRUM BARNEHAGE 1 494 920         1 460 901         1 270 074         

240 KOLVEREID BARNEHAGE 13 810 288       12 769 435       11 894 405       

260 KULTUR OG FRITID 5 932 298         5 655 749         4 905 063         

300 HELSE OG SOSIALSJEF 18 959 770       28 005 988       27 548 122       

301 NAV 3 689 950         5 682 479         7 118 709         

320 LEDER NBBS 1 17 707 860       19 125 789       19 025 820       

330 LEDER NBBS 2 23 524 854       22 538 991       20 948 217       

340 MILJØTJENESTEN 16 269 735       17 086 376       15 863 181       

350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 14 754 980       14 581 045       13 952 935       

360 LEDER RUS/PSYKIATRI 9 286 937         8 115 354         8 366 682         

370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV 15 372 970       14 705 961       13 963 803       

380 FOREBYGGENDE ENHET 13 168 930       -                     -                     

400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF 1 706 973         1 789 721         2 452 160         

410 BYGNINGSSJEF 889 053             1 093 841         1 158 596         

411 KOMMUNEINGENIØR 12 203 471       10 913 393       12 315 575       

412 BRANNSJEF 2 683 306         3 191 775         2 761 868         

413 EIGENDOMSSJEF 19 751 524       21 191 541       23 376 165       

420 JORDBRUKSSJEF 1 107 322         1 056 310         844 163             

421 SKOGBRUKSSJEF 847 980             869 438             325 070             

422 NÆRINGSKONSULENT 15 500               276 306             64 085               

562 SELVKOST - VANN (1 339 951)        (1 024 742)        (2 049 198)        

563 SELVKOST - AVLØP (587 936)           (490 959)           (883 110)           

564 SELVKOST - RENOVASJON 78 421               54 315               (302 323)           

565 SELVKOST - SLAM 85 349               -                     (355 478)           

566 SELVKOST - FEIING (61 609)              (43 012)              (48 018)              

621 FELLESVASSVERKET -                     -                     (796)                   

650 PPT -                     -                     (2)                        

800 SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M.V (29 072 532)      (25 938 594)      (21 274 052)      

Netto - fordelt fra 1A 290 108 144     284 890 778     278 274 736     



8.2.  Budsjettskjema 2A - investering

Revidert 

Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2018 budsjett 2017 Regnskap 2016 Note

Investeringer i anleggsmidler 170 427 000   56 852 538       33 685 075       1

Utlån og forskutteringer 10 000 000     10 000 000       9 546 898         2

Kjøp av aksjer og andeler 1 436 000       1 436 000         1 318 654         2

Avdrag på lån -                   3 176 500         3 732 569          

Dekning av tidligere års udekket -                   613 927            -                     

Avsetninger 20 000             20 000               2 577 468         

Årets finansieringsbehov 181 883 000   72 098 965       50 860 665       

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 126 128 500   46 658 362       34 974 791       3

Inntekter fra salg av anleggsmidler -                   579 927            221 500            

Tilskudd til investeringer -                   -                     -                     

Kompensasjon for merverdiavgift 23 767 000     6 944 176         2 047 751         

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 20 581 500     13 696 500       6 006 845          

Andre inntekter 7 980 000       4 200 000         5 478 485          

Sum ekstern finansiering 178 457 000   72 078 965       48 729 373       

Overført fra driftsbudsjettet 450 000          -                     -                     

Bruk av tidligere års udisponert -                     -                     

Bruk av avsetninger 2 976 000       20 000               1 517 366         4

Sum finansiering 181 883 000   72 098 965       50 246 738       

Udekket/udisponert -                   -                     (613 927)           



8.3.  Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett

Prosjekt Budsjett 2018

Regulert budsjett 

2017 Regnskap 2016

6103 BREDBÅNDSUTBYGGING -                          1 250 000              735 000                 

6104 OPPGRADERING   IT 2 250 000              1 250 000              1 341 934              

6105 VELFERDSTEKNOLOGI PROSJEKT HELSE 500 000                 -                          -                          

6109 IKT INNVANDRINGSTJENESTEN -                          -                          233 963                 

6110 PC OG PROGRAMVARE HELSE 300 000                 -                          -                          

6111 IT FORBEREDELSE KOMMUNESAMMENSLÅING 1 250 000              -                          -                          

6200 IKT-FELLES / SKOLE 2 797 000              500 000                 377 993                 

6409 UTSTYR BRØYTING EGENREGI 3 500 000              -                          -                          

6410 TRAKTOR -                          802 000                 -                          

6411 SENTRUMSUTVIKLING 375 000                 -                          

6412 BIL -                          -                          100 230                 

8202 UTEAKTIVITETSANLEGG -                          -                          122 800                 

8214 UTVIDELSE KOLVEREID BARNEHAGE 500 000                 125 000                 369 150                 

8216 NÆRØYSUNDET OPPVEKSTSENTER 3 000 000              -                          -                          

8262 PROSJEKT/UTREDNING NYE KOLVEREID SKOLE 77 050 000            11 250 000            1 051 675              

8270 AKTIVITETSOMRÅDER/FORPROSJEKT  HALL OG BASSENG 1 000 000              -                          -                          

8308 UTREDNING/PLANLEGGING UTVIDELSE FELLESROM VED NBBS 1 875 000              1 875 000              65 195                   

8309 STRØMAGGREGAT NBBS 2 000 000              

8405 REMMASTRAUMAN -                          73 780                   

8417 OPPRUSTING KOMMUNALE BYGG 4 000 000              5 377 979              5 434 454              

8423 SAMLOKALISERING PU -PLANLEGGING 10 000 000            625 000                 -                          

8426 INVENTAR OG UTSTYR RÅDHUSET -                          250 000                 245 326                 

8427 TILBYGG LEGEKONTOR SKADESTUE OG AMBULANSEMOTTAK 6 000 000              -                          -                          

8430 KJØP AV LEILIGHETER 19 460 000            -                          -                          

8500 FORDELINGSNETT VANNFORSYNING 1 300 000              300 000                 747 468                 

8504 INVESTERING FELLESVASSVERKET 3 990 000              2 100 000              2 589 242              

8506 OPPFØLGING HOVEDPLAN VANN -                          -                          169 358                 

8512 TILPASSING VANN MARØYA 1 500 000              -                          -                          

8517 VANNFORSYNING NÆRINGSOMR. OTTERSØY -                          3 171 236              

8524 SANERING GAMLE ANLEGG, VANN NEDRE KIRKÅSEN 3 000 000              3 750 000              560 762                 

8525 VANN STRAND - HOFLES -                          2 000 000              4 204 373              

8526 OVERVÅKINGSSYSTEM OG SPYLEKUM 500 000                 300 000                 216 317                 

8527 UTVIDELSE RØRLAGER -                          409 160                 1 590 840              

8528 NORDRE - VANN 250 000                 -                          -                          

8599 BAKKALANDET VANN OG AVLØP -                          4 050 000              -                          

8601 AVLØP  OTTERSØY -                          -                          3 116 576              

8605 OPPGRADERING RENSEANLEGG 3 000 000              500 000                 -                          

8614 REHABILITERING AVLØP 300 000                 300 000                 -                          

8615 SANERING GAMLE ANLEGG, AVLØP NEDRE KIRKÅSEN 3 000 000              3 750 000              543 844                 

8616 NORDRE - AVLØP 250 000                 -                          -                          

8617 OPPGRADERING RENSEANLEGG OPLØ -                          500 000                 -                          

8703 OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER 5 000 000              7 488 399              545 110                 

8704 AKSJON SKOLEVEG PROSJEKTER 500 000                 500 000                 32 422                   

8716 ASFALTERING KOMMUNAL VEG -                          -                          574 102                 

8725 FERJELEIER -                          -                          28 040                   

8805 BOLIGFELT OTTERSØY 50 000                   

8806 INFRASTRUKTUR BOLIGFELT ØVRE BREKKA 6 000 000              1 250 000              -                          

8908 MUDRING ARNØY FISKERIHAVN -                          -                          265 401                 

9103 DM FEIING WEB -                          100 000                 -                          

9806 STRØMAGGREGAT -                          -                          

9807 OPPGRADERING DAM VED ROKKVATN -                          -                          222 238                 

9809 VANNLEDNING/HØYDEBASSENG OTTERSØY -                          -                          8 500                      

9814 REHAB/ ISTANDSETTING AV PUMPESTASJON -                          -                          322 856                 

9815 REHAB/ ISTANDSETTING EKSIST. VANNBEH.ANLEGG -                          -                          2 086 506              

9818 OMLEGGING HOVEDTRASÈ STRAND -                          -                          2 529 984              

9819 MASSEUTGLIDNING HAGAN -                          -                          8 400                      

9899 ÅRETS INVESTERING NVF 7 980 000              4 200 000              -                          

Sum 170 427 000         56 852 538            33 685 075            

9900 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 1 436 000              1 436 000              1 318 654              

9999 LÅN 10 000 000            13 176 500            13 279 467            

Sum 181 863 000         71 465 038            48 283 196            

Avsetninger 20 000                   20 000                   2 577 468              

Kontrollsum 181 883 000         71 485 038            50 860 664            

Udekket/udisponert (613 926)                



BUDSJETTREGULERING 

VEDTAK             BUDSJETT OPPRINNEL. REVIDERT ØKTE UTG./ SPARTE UTG.

            KONTONR. BUDJETT BUDSJETT RED. INNT. ØKTE INNT.

Økt inv IPAD grunnskolen 12213 100 12004 -                    688 000           688 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 14290 100 12004 500 000           672 000           172 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 19400 100 12004 -101 700          -789 700          688 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 17290 100 12004 -500 000          -672 000          172 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 32006 200 20210 6200 1 760 000        -                    1 760 000        

Økt inv IPAD grunnskolen 31500 200 20210 6200 -                    1 248 000        1 248 000        

Økt inv IPAD grunnskolen 32000 200 20210 6200 -                    1 202 000        1 202 000        

Økt inv IPAD grunnskolen 34290 200 20210 6200 440 000           347 000           93 000             

Økt inv IPAD grunnskolen 37290 200 84100 6200 -440 000          -347 000          93 000             

Økt inv IPAD grunnskolen 39700 200 20210 6200 -450 000          450 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 39400 200 20210 6200 -                    -240 000          240 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 19500 200 20210 -450 000          450 000           

Økt inv IPAD grunnskolen 15700 200 20210 450 000           450 000           

Kontrollsum 1 658 300        1 658 300        3 853 000        3 853 000        

Kolvereid, 16.04.2018
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Sak: Planprosess - prosjekt "plan for Grytbogen"   

 
 
Vedlegg: 
1 Budsjettregskjema Grytbogen 
2 Prosjektplan 1999 

 
 
Bakgrunn 
I budsjettet for 2018 fremkommer at det skal arbeides med en plan for kommunens eiendom 
Grytbogen – «Avdelingen vil i 2018 jobbe med plan for Grytbogen, som legges fram for 
kommunestyret, som skal inneholde vurderinger for fortsatt drift/eierskap eller salg av 
eiendommen».  

Hva som skal gjøres fremover med denne eiendommen har administrasjonen vurdert å ta opp 
tidligere, men har avventet hva resultatet av søknaden om kraftproduksjon ble avklart. Olje 
og Energidepartementet har avslått søknaden. 

Rådmannen ønsker nå fremme en sak om organisering og gjennomføring av arbeidet. 

Utvalg for drift og utvikling diskuterte dette temaet i møte den 10.04.18 

Vurdering 
Det ble i 1999 utarbeidet en plan for Grytbogen – «planlegge en ytterligere næringsmessig 
utnytting av eiendommen..». Deler av disse tiltakene er gjennomført og inneholder en del 
punkter som også er aktuelt nå. Likevel vil det være naturlig at vi starter litt med blanke ark 
og utarbeider en ny plan.  

Målsettingen med planen er å avklare hva kommunen som grunneier skal gjøre med 
eiendommen. Det vil være aktuelt å få vurdere flere alternativer for fremtidig utvikling og 
bruk, derav også salg av eiendommen. Det vil også bli sett på forskjellige driftsformer, for 
eksempel etablering av et eget selskap, samarbeidsløsninger o.l. Planen skal beskrive 
alternativene og konsekvensen for kommunen, og dette skal ende opp i en handlingsplan. 
Planen skal vedtas av kommunestyret. 

Gjennom diskusjon i utvalget og en vurdering i administrasjonen vil det være ønskelig å få 
etablert en egen arbeidsgruppen. I diskusjonen med utvalget kom det frem forslag på at denne  



bør bestå av ansatte fra administrasjonen med skogbrukssjefen som prosjektleder, Foldereid 
utmarkslag, representant fra utvalget (pekt på Rune Arstein). Det fremkom også at det kunne 
være fornuftig å få tilknyttet ekstern bistand.  Rådgiver som har jobbet med lignende saker og 
som kan komme med innspill om muligheter i en tidligfase og noe underveis. Det er ikke 
tenkt at denne ressursen skal sitte permanent i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal forholde 
seg til en styringsgruppe. Rådmannen foreslår at utvalg for drift og utvikling oppnevnes som 
styringsgruppe. Dette for at utvalget er «styret» for Grytbogen. 

Det er ønskelig å starte arbeidet umiddelbart og det er en målsetting at arbeidet skal være 
avsluttet i slutten av 2018.  

I budsjettet er det ikke avsatt egne midler til dette arbeidet. I utgangspunktet har rådmannen 
planlagt at arbeidet skulle kunne gjennomføres innenfor egne ressurser, uten bruk av ekstern 
bistand. For at en skal få til en god plan og få frem de gode alternativene, har en kommet 
frem til at det få inn ekstern kompetanse vil være en av suksesskriteriene i arbeidet. Det 
legges opp til en begrenset bruk og det foreslås at det settes av en ramme på kr. 200 000,- til 
dette arbeidet. Rammen skal også dekke eventuelle kostander til oppgaver som dukker opp 
underveis, for eksempel vurdering av konsekvensen av foreslåtte tiltak som skulle komme 
frem i prosessen. 

Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Arbeidet med plan for Grytbogen igangsettes og organiseres slik det fremkommer i 

saken. 
2. Det avsettes en ramme på kr 200 000,-.  
3. Dette finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond 
4. Budsjettet reguleres i forhold til dette. 

. 

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Arbeidet med plan for Grytbogen igangsettes og organiseres slik det fremkommer i 

saken. 
2. Det avsettes en ramme på kr 200 000,-.  
3. Dette finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond 
4. Budsjettet reguleres i forhold til dette. 
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Sak: Revidering av kommuneplanens arealdel ny 2 .gangs 

behandling   
 
 
Vedlegg: 
1 Kommuneplan etter høring_20-03-2018 
2 Planbestemmelser etter høring 20.03.18 
3 Vedlegg 1 BFE-områder etter høring 20.03.18 
4 Vedlegg 2 BR-områder etter høring 20.03.18 
5 Vedlegg 3 Sjødelen etter høring 20.03.18 
6 Referat fra meklingsmøte 15. februar 2018 om kommuneplanens arealdel for Nærøy 

kommune 
7 Referat fra meklingsmøte 4. oktober 2017 om kommuneplanens arealdel for Nærøy 

kommune 
8 Fiskeridirektoratet - opprettholdelse av innsigelse - 2. gangs høring og offentlig 

utlegging av kommuneplanens arealdel 2017-2014 
9 Norges Kystfiskarlag - uttalelse til arealplanen til offentlig ettersyn - 2. gangs høring 
10 Olav Urdshals - innspill til høring vedr. kommuneplanens arealdel 
11 Måneset og omegn fiskerlag - uttalelse til kommuneplanens arealdel - 2. gangs 

behandling 
12 Vedlegg til høringsuttalelse - innspill 16.08.2016 
13 Sametinget/ Sámediggi - innspill til kommuneplanens arealdel - 2. gangs høring 
14 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag - innspill til kommuneplanens arealdel - 2. 

gangs høring 
15 Vedlegg til høringsuttalelse - KPA Nærøy NNV-NT - 24.02.2017 
16 Joar Olav Grøtting / Thomas Finanger - klage angående kommunedelplanen 

Fjærangen 
17 Val videregående skole  - innspill til kommuneplanens arealdel - 2. gangs høring - 

Klungset 
18 Hus- og grunneiere i Åbogen, Leirvika, Skaftnes og Årfor - høringsuttalelse til 

kommuneplanens arealdel 2016 - 2024 
19 Vedlegg til høringsuttalelse - FFFN - området inntegnet på kart 
20 Vedlegg til høringsuttalelse - uttalelser da søknad om Kalvhagan var oppe til høring 
21 Vedlegg til høringsuttalelse - oksygentilstand inndelt i klasser 
22 Vedlegg til høringsuttalelse - NIVA, utslipp fra fiskeoppdrett 



23 Voengel Njaarke reinbeitedistrikt - uttalelse til kommunenes arealplan - 2. gangs 
høring 

24 Nærøy Bonde- og Småbrukerlag og Foldereid Bondelag - uttalelse til forslag til 
arealplan, 2. høringsrunde 

25 Vedlegg til høringsuttalelse - kommentarer fra Jan Aure til Aquakompetanse sin nye 
rapport 

26 Vedlegg til høringsuttalelse - høringsuttalelse 22.08.2016 - Nærøy kommunes forslag 
til arealplan 

27 Vedlegg til høringsuttalelse - avslag på søknad fra SalmoNor As om etablering av ny 
lokalitet Bogan 

28 Setran Opplevelsesgård - uttalelse til forslag om oppdrett i Indre Opløfjord i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel 2.høringsrunde. 

29 Salsbruket i Fokus - uttalelse til kommuneplanens arealdel i forbindelse med forslag 
om åpning for oppdrett i Opløfjorden 

30 Vedlegg til uttalelse - NINA-notat om oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden 
31 Meatelen Sijtes ( Jåma Anti gruppen ) - uttalelse til kommunenes arealplan - 2. gangs 

høring 
32 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - innspill til kommuneplanens arealdel 2017-2024 

- 2. gangs høring 
33 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2017-

2024 - opprettholder flere og fremmer en ny innsigelse til planforslaget - 2. gangs 
høring 

34 Mattilsynet - uttalelse til kommunens arealdel 2016-2024 - 2. gangs behandling 
35 SalmoNor settefisk As - innspill til kommuneplanens arealdel i Nærøy kommune - 2. 

gangs høring 
36 Vedlegg til innspill til kommuneplanens arealdel i Nærøy kommune 
37 Vedlegg til innspill  - kartutsnitt 
38 Vedlegg til innspill - kartutsnitt 
39 Vikna kommune - uttalelse til kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune - 2. 

gangs høring 
40 Nord-Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til kommuneplanens arealdel 2017-2024  - 

andregangs høring 
41 Avinor AS - uttalelse til andregangshøring og utlegging til offentlig ettersyn - 

kommuneplanens arealdel 2017-2024 
 
 
Bakgrunn 
Revidering av kommuneplanens arealdel ble kunngjort igangsatt 19.06.2014. Planen ble 
1.gangs behandlet 16.06.2016. Etter 1.gangs høring var planen oppe til 2.gangs behandling i 
kommunestyret 16.12.2016. Planforslaget ble vedtatt lagt ut på 2.gangs høring 06.02.2017 
Høringsfristen var satt til 19.04.2017. Det kom inn 21 merknader.  
 
Etter 1.gangs høring av planen forelå 9 innsigelser. Etter 2.gangs høring har Fylkesmannen 
trukket 4 innsigelser, opprettholdt 5 og kommet ned en ny, Avinor har trukket sin innsigelse 
og Fiskeridirektoratet har opprettholdt sin innsigelse. I etterkant av høringsfristen er det 
avholdt 2 meklingsmøter med Fylkesmannen. Referat fra meklingsmøtene ligger vedlagt 
saken. Det er også gjennomført befaring med Fiskeridirektoratet. 
 
Etter oppnådd enighet om utbyggingsområder og ordlyd for bestemmelser fremmes 
kommuneplanens arealdel til ny 2.gangs behandling.   
 
Vurdering 
Innkomne innspill  



1. Avinor brev datert 03.04.2017 
Har ingen merknader til planen, deres tidligere innsigelse trekkes da plankart og 
bestemmelser ivaretar restriksjonskart for Rørvik lufthavn.  
Kommentar: innspill tas til etterretning  
2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 07.04.2017  
Kulturminnefaglig uttalelse:  
Positiv til at BR-09 Nærøya er redusert til 10 fritidsboliger. Nærøya er i rapport fra 
Fylkeskommunen og fylkesmannen i Nord-Trøndelag (1996) utpekt som nasjonalt 
verneverdig kulturmijø, jfr kml § 20. Ber om medvirkning ved utarbeidelse av 
reguleringsplan for området bla for å sikre god innplassering i terrenget og nøytral utforming 
av hytter. Minner om at forholdet til automatisk freda kulturminner i området ikke er avklart. 
Ber om tidlig kontakt spesielt for områder langs Nærøysundet med særlig tetthet og verdier 
med hensyn til arkeologiske kulturminner. Kan påregnes krav om registreringer og 
innsigelser til planer innenfor disse områdene. Bes om tidlig kontakt innenfor disse 
områdene.   

 
Akvakultur: 
Fylkeskommunen konkluderer med at akvakulturinteressene er godt ivaretatt gjennom 
forslaget til arealplan.  

 
Kommentar: med bakgrunn i mekling kunnskapsgrunnlag er området i Indre Opløyfjorden 
tatt ut som nytt FFFNA-område. Området er avsatt til FFFN-område. Opløyfjorden har 
begrenset evne til å takle organisk belastning fra oppdrettsvirksomhet. Indre Opløyfjorden 
vurderes som lite egnet til sjøbasert oppdrettsvirksomhet (med fóring) da evnen til å omsette 
organisk materiale er lav (kommentar gitt av Andersen). Øvrige innspill tas til etterretning. 
 
3. Mattilsynet, brev datert 05.04.2017 
Peker på Saglivatnet som en stor og god vannkilde som bør sikres mot nye tiltak. Aktuelle 
framtidige vannkilder bør/skal sikres gjennom arealplanen. Viser til punkt som bør revideres 
i planbeskrivelse. Kap 5.1 savner Nasjonale mål for vann og helse. Kap 9.6.5 oversikt over 
vannkilder ved vannverk er ufullstendig. Forurensning i Opløelva kan få konsekvenser for 
vannforsyningen, eksisterende utslipp/forurensning bør kontrolleres. Vurdere om 
Sjølstadvatnet og Blåvatnet skal defineres som mulige drikkevannskilder. Bygging/tiltak i 
tilsigsområdet for Sjølstadvatnet kan være ugunstig, vannet anses om en av de bedre 
overflatekildene som finnes i området. Bør være bestemt i planen at sikring av fellesanlegg 
minst må omfatte felt med 20 hus/hytter, eller over 50 personer eller minst 10m3 levert vann 
per dag. Forslag til endret tekst § 7.2.  
 
Kommentar: Det anses lite hensiktsmessig å sikre aktuelle framtidige vannkilder ut over de 
som ligger inne med hensynssoner i planen. Mattilsynet er høringspart ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner og kan komme med merknader/innsigelse til områder som berører deres 
fagområde.  
Det er utarbeidet forsalg til reguleringsplanplan for Svaberget hvor Saglivatnet planlegges 
brukt som vannkilde for akvakultur ut over dagens bruk. Sagligvatnet ligger i tilknytning til 
naturreservat, noe som medfører strenge restriksjoner i forhold til framtidige tiltak i 
området. Med bakgrunn i Saglivatnets beliggenhet er det på nåværende tidspunkt ikke 
vurdert som aktuelt å sikre Saglivatnet som vannkilde ut over det planforslaget legger opp til. 
Listen i planbeskrivelsens pkt 5.1 er ikke uttømmende. At «Nasjonale mål for vann og helse» 
ikke er listet opp betyr ikke at denne ikke er vurdert i planarbeidet.  
Kommunen er ikke forurensningsmyndighet i forhold til påpekt utslipp til Opløelva.  
Ved framtidig utbygging ved Sjølstadvatnet og Blåvatnet vil påpekte utfordringer måtte 
vurderes/hensyn tas.  



Plan og bygningsloven § 27-1 regulerer tilgang på drikkevann; «Bygning må ikke føres opp 
eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til 
hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder 
opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse». Pkt vedr sikring av fellesanlegg 
anses dekket av dette. Under generelle krav i planbestemmelsene til arealplanen heter det i 
retningslinjen; Ved etablering av ny bebyggelse og eiendommer må de være sikret tilknytning 
til godkjent infrastruktur henhold krav angitt i plan- og bygningsloven kap. 27. Det gjelder 
vei, vann og avløp. 
§ 7.2 er endret i henhold til forslaget; «For områder med sikringssone for 
drikkevannskilder gjelder også bestemmelser/klausulering som vannverkseieren har 
gjennomført.» 

  
4. Vikna Kommune, brev datert 06.04.2017 
Innspill etter førstegangshøring er hensynstatt med unntak av: Fiskefelt for reker i 
Nærøysundet som ligger i skipsleden. Bør vurderes om det skulle vært angitt som FFFN. 
 
Kommentar: det er i planarbeidet valgt å legge inn gjeldende og oppdaterte temakart fra 
fiskeridirektoratet. Registrerte gytefelt, fiskeplasser, fiskefelt er lagt inn i samtlige områder.  
 
5. Asplan viak på vegne av Salmonor Settefisk AS, brev datert 07.04.2017 
Salmonor planlegger å etablere permanent kaianlegg for varelevering og uttransport av smolt 
fra dagens settefiskanlegg i Naustbukta. Legger til grunn av foreslått arealformål F-område i 
innerste del av Eiterfjorden ikke i seg selv er til hinder for å kunne etablere permanent 
kaianlegg med tilhørende fasiliteter i tilknytning til etablert virksomhet på land. Legges 
videre til grunn av vist arealdisponering på land Br-10 ikke er til hinder for videreutvikling 
av etablert landanlegg. Usikker på hva som ligger til grunn ved bestemmelsenes § 3.1, 1.ledd, 
jf 3.ledd. Forstår at unntaket fra reguleringsplikten er ment å gjelde for eksisterende 
bebyggelse eller virksomhet som søkes videreutviklet til samme eller tilsvarende arealformål. 
Foreslår at 3.ledd flyttes slik at det kommer rett etter 1.ledd. Vedlagt brevet er det vist 
framtidige planer for området.  
 
Kommentar: Administrasjonen er enig i at unntaksregelen kan virke misvisende. 3.ledd ligger 
nå som 2.ledd. Unntaksregelen er ment å ikke være til hinder for at hele byggeområdet kan 
fradeles til næringsformål før det utarbeides reguleringsplan. Unntaksregelen gjelder også 
for endring/utvidelse av eksisterende bebyggelse. Unntaket spesifiserer ikke omfanget av 
utvidelse og når det vil stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Dette vil være basert 
på skjønn. Forespeilet utbygging i sjø vil kart falle inn under kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan. Innspillet vedr tiltak i sjø kommer i forbindelse med 2.gamgs høring. Nytt 
utbyggingsområde her vil medføre at planen må på ny høring. Det er viktig å få vedtatt 
planen etter en lang prosess.  
F-området er ikke i seg selv til hinder for å kunne etablere permanent kaianlegg i området. 
Forholdet til andre interesser vil måtte avklares gjennom utarbeidelse av reguleringsplan for 
området.  
6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 10.04.2017 
Fylkesmannen har trukket 4 innsigelser; Hensynet til barn og unge, ROS-
analyse/Konsekvensutredning, bestemmelser vedrørende samlokalisering i LNF/BFE og Br-
01 område (Strand).  

 Opprettholder innsigelse til BR-09 Nærøya. Kan ikke se at det skal være positiv for et 
urørt landskap og for friluftslivet å tillate fritidsboliger på Nærøya. 

 Opprettholder innsigelse til BFE-04 Salten. Dette med bakgrunn i miljø og 
reindriftsinteresser.   



 Opprettholder innsigelse til bestemmelser til FFFNA områdene. Bestemmelser må 
sikre nasjonale og regionale naturmangfold- og friluftslivsinteresser. Ønsker en 
avklaring gjennom rene A-områder.  

 Opprettholder innsigelse til indre del av Indre Follafjord. Målte 
oksygenkonsentrasjoner viser at bæreevnen for det indre bassenget er nådd.  

 Fremmer ny innsigelse på FFFNA Opløfjorden. Med den eksisterende kunnskapen og 
fremlagt rapport om vannmiljøkvaliteten i fjorden kan ikke etablering av akvakultur i 
åpne merder i Opløfjorden aksepteres. Mener kunnskapsgrunnlaget for å kunne tillate 
oppdrett i Opløfjorden er for svakt.  

 Opprettholder sin innsigelse mot Br-02 Liavika. Utbyggingsområdet er redusert i 
utbredelse, men berører fremdeles reindriftsinteressene. 

 Frafaller innsigelse til samlokaliseringsbestemmelser til LNF(R)-BFE-områdene. Ber 
samtidig kommunen vurdere hvorvidt bestemmelsen bør differensieres til å være 40 
meter for boliger og 60 meter for fritidsboliger. Dette for å unngå mange søknader om 
dispensasjon.  

 
Kommentar: i etterkant av høringa er det avholdt meklingsmøter med fylkesmannens 
miljøvernavdeling 4.oktober 2017 og 15.februar 2018 med ordfører, varaordfører, drift- og 
utviklingssjef, planlegger og avdelingsingeniør til stede fra kommunen. På bakgrunn av 
meklingene har Fylkesmannen trukket sine innsigelser. 
 
Innsigelsen til Nærøya trekkes forutsatt at byggeområde i Liavika trekkes, reguleringsplan 
for Lundringsvågen oppheves og tilbakestilles til LNF-R og reguleringsplan for Botnet 
tilbakestilles til LNF-R. Kommunen har startet prosess med oppheving av de nevnte planene. 
Områdene er avsatt til LNF-R-formål.  

 
Figur 1 Utsnitt som viser Lundringsvågen avsatt til LNFR 



 
Figur 2 Utsnitt som viser området ved Botnet avsatt til LNFR 

 
Innsigelsen til BE-04 Salten er trukket da området her er justert betraktelig for å ivareta 
både miljø og reindrift sine interesser.  

 
  
 

 
 
 
Innsigelse til bestemmelser til FFFNA områdene trekkes da kommunen har gått med på 
forslag fra Klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen om at to områder med økologiske 
funksjoner av nasjonal verdi utelates fra områdene hvor det tillates etablering av akvakultur. 
Område sør-vest for Abelvær og Arnøyfjorden er avsatt til FFFN-formål. Administrasjonen 
har i etterkant av meklingen blitt enig med fylkesmannen om en marginal justering av sonen i 
Arnøyfjorden.  
  

Figur 3 Utsnitt fra arealplanen som viser ny avgrensning for BFE-04 i Salten



 
Figur 4 Utsnitt som viser arealformål i Arnøyfjorden 

 
Figur 5 Utsnitt som viser arealformål ved Abelvær 

 
Innsigelsen til indre del av Indre Follafjord er trukket da planbestemmelsene er endret til å 
avgrense hvilke arter det kan drives oppdrett på. Utdrag fra planbestemmelsene:  
§ 5.2 Bruk av FFFNA (pbl. 11-11 pkt 7) 
Indre Follafjord (indre del): her tillates ikke etablering av tradisjonelle oppdrettsanlegg for 
matfisk og anadrom laksefisk. Forbudet gjelder ikke oppdrett av krepsdyr, skjell og 
vannlevende planter.  
 
Innsigelsen til FFFNA i Opløfjorden er frafalt da området opprettholdes som FFFN-område. 
I følge kommentar angående resipientforhold i området har Opløfjorden begrenset evne til å 
takle organisk belastning fra oppdrettsvirksomhet. Indre Opløfjorden vurderes som lite egnet 
til sjøbasert oppdrettsvirksomhet (med fôring) da evnen til å omsette organisk materiale er 
lav.    
 



 
Figur 6 Utsnitt som viser arealformål i Opløfjorden 

 
Innsigelsen til Br-Liavika trekkes med bakgrunn i at kommunen trekker planforslaget her. 
Området opprettholdes som LNFR-område.  

 
 
 

Bestemmelsene til BFE-områdene er endret i trå med Fylkesmannens anbefaling. Utdrag fra 
oppdaterte planbestemmelser § 4.1 4.ledd; Nye tiltak skal søkes samlokalisert med 
eksisterende bebyggelse. Ved samlokalisering legges avstand på inntil 40 meter fra 
eksisterende bebyggelse til grunn for bolig og 60 meter fra eksisterende bebyggelse for 
fritidsbolig. 
 
 

 
7. Joar Olav Grøtting / Thomas Finanger, brev datert 10.04.207 

Figur 7 Utsnitt fra arealplanen som viser at område i Liavika opprettholdes om LNF-R område



Grunneiere i Lund/Fjærangen mener det er helt uakseptabelt at tidligere område avsatt med 
krav om kommunedelplan legges inn som LNF område i arealplan. Viser til at vedtaket om å 
ta kommunedelplanen for området ut av planstrategien ble vedtatt etter at kommuneplanens 
arealdel ble sendt på andregangs høring. Ber om at det utarbeides en kommunedelplan for 
Fjærangen og at dette tas ut av arealplanen da det ikke er gitt innspill vedrørende områder 
ettersom det tidligere var krav om egen kommuneplan for området. 

 
Kommentar: viser til kommentar ved 1.gangs behandling av arealplanen; «Det ble i 2009 
påbegynt arbeid med egen kommunedelplan for Fjærangen. Det ble gjennom denne 
prosessen avhold flere møter. Det var sterke motforestillinger fra blant annet reindrift om å 
ta i bruk Fjærangen. Med bakgrunn i dette kom det frem at hele området ble avsatt som LNF. 
Noe kommuneplanens arealdel legger opp til. I tillegg skulle man gjennom denne 
arealplanen vurdere antall kommunedelplaner. Fjærangen er vurdert dit hen at denne kan 
utelates.» 

 
8. Midtre Namdal- avfallsselskap IKS, e-post datert 11.04.2017 
Ønsker at det tilrettelegges for fellesløsninger ved etablering av avfallssystem i nye boligfelt, 
blokk, tettbebyggelse. Ønsker å være høringspart i detaljplanlegging. 
 
Kommentar: tas til orientering. MNA er lagt inn i liste over organer som skal involveres i 
planprosesser.  
9. Voengel Njaarke reinbeitedistrikt, brev datert 13.04.2017 
Viktig at reindriftsnæringa høres i en tidlig fase i de områder hvor det planlegges spredt 
bebyggelse. Ønsker på generelt grunnlag økt fortetting i eksisterende bo områder. Viser til at 
områder som Fylkesmannen har levert innsigelse til er svært viktige områder for reindriften. 
BR-02 Liavika, Br-09 Nærøya og BFE-04 Salten. BFE 13 Arnøya, BR-3 Tennfjord, BR-5 
Fjølvika, BR-06 Brennholmen, BR-07 Sjølstadland og RM-02 Sør Eitran, er alle viktige 
beiteområder som kreves bevart. Viser ROS/KU hvor konklusjoner trukket vedr reindrift ikke 
medfører riktighet. Flere av områdene er i bruk som beiteland. Ønsker en full gjennomgang 
av kartgrunnlaget før arealplan vedtas.  
 
Kommentar: ROS/KU oppdatert for BR-3 Tennfjord, BR-05 Fjølvika, BR-07 Sjølstadvatnet, 
RM-02 Sør-Eitran steintak. For kommentarer vedr områdene Fylkesmannen har innsigelse 
til, se under pkt 6. Kommunen forholder seg til de til enhver tid oppdaterte reindriftkart eid 
av Landbruksdirektoratet. Øvrig innspill tas til orientering.   
 
10. Meatelen Sijtes (Jåma Anti gruppen), brev datert 14.04.2017 
Merknad til BFE-område 1 (Bogan) og 21(Salsbruket). Reagerer sterkt på formuleringen 
vedrørende beiterett. Konsekvensen for reindrift er gitt konsekvens Grønn ++ og må skrives 
om. Det hevdes at beiteretten kun er på fjellet. Et hvert inngrep fører til fraksjonering av 
beiteland og forstyrrer slik at reinen reduserer bruken av områdene.  Da beiterett er beskrevet 
at ligger på fjellet ovenfor bebyggelsen.   
 
Kommentar: Vedlegg 1 ROS-analyse og konsekvensutredning for alle utbyggingsområder 
(BFE-områder) er endret i tråd med innspill. Konsekvens for reindrift er for begge områdene 
endret til gul: --. Samlet konsekvens for de omtalte områdene også endret i samsvar med 
dette.  
 
11. Setran Opplevelsesgård, e-post datert 17.04.2017 
Fraråder sterkt at det legges til rette for etablering av oppdrett i Opløfjorden. Etablering av 
oppdrett i området vil ikke være forenelig med videreutvikling av den lokale turistnæringa 
som driver innen segmentet økoturisme/geoturisme. Henviser også til konsekvensutredning 
utført av NINA som konkluderer med at Opløfjorden har stor vergid for turisme og reiseliv, 
og at verdien er både lokal, regional, nasjonal og internasjonal.  



 
Kommentar: området er på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen og at Indre 
Opløyfjorden vurderes som lite egnet til sjøbasert oppdrettsvirksomhet (med fôring). 
Området opprettholdes som FFFN-område. 
12. Salsbruket i Fokus, e-post datert 17.04.2017 
Går sterkt imot at der legges til rette for etablering av oppdrett i indre Opløfjorden. Har fått 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å gjennomføre en enkel konsekvensutredning 
for etablering av oppdrett i indre Opløfjorden. Konsekvensutredningen viser tydelig at 
oppdrett i Indre Opløfjord har store negative konsekvenser for spesielt saltvannsfisk, 
fiskerier, fritidsfiske og friluftsliv samt turisme og reiseliv. Går med bakgrunn i 
konsekvensutredningen sterkt imot forslag om oppdrett i Opløfjorden. 
 
Kommentar: se kommentar over  
13. Nærøy Bonde- og Småbrukerlag og Foldereid Bondelag, brev datert 17.04.2017 
Går inn for at hele Follafjorden gis status som FFFN-område. En definering av fjorden til 
flerbruksområde uten A vil gi lokalbefolkningen den beste muligheten til å ta styring over 
egne verdifulle arealer og tilhørende ressurser. Har sammen med saken vedlagt en 
kommentar fra havforsker Jan Aure til rapport som er laget for Follafjorden av 
Aquakompetanse. Viser også til Fylkesmannens avslag vedrørende Salmonor sin søknad på 
oppdrettsanlegg i den indre bassenget i Follafjorden.  
 
Kommentar: planen har vært gjennom en omfattende planprosess. Det er gjort avveininger i 
forhold til andre interesser. Arealplanen har flere og store områder med flerbruksområder 
uten A. Det vil være svært uheldig for etablerte anlegg i Follafjorden å endre formålet til 
FFFN. Enhver utvidelse eller endring ved lokalitetene vil da måtte behandles gjennom 
dispensasjon. Det vil medføre redusert forutsigbarhet og tungvint og kostbar 
søknadsbehandling. For Indre del av Indre Follafjord tillates ikke etablering av tradisjonelle 
oppdrettsanlegg for matfisk og anadrom laksefisk.  
 
14. Val FOU, e-post datert 18.april 2017: 
Fortøyningen mot vest på lokalitet Klungset er i konflikt med forslag til ny arealplan. Det 
kommer inn i FFFN-22 område. Ønsker område justert slik at det ikke er konflikt. Det 
samme gjelder opp mot Fiske område.  

 
Kommentar: Planen er justert i forhold til lokalitet Klungset slik at anlegget med 
fortøyninger ikke kommer i konflikt med FFFN-22 område og fiske-område.  

 
Figur 8 Utsnitt som viser justering av formålsgrensene ved FFFN-22. 

 



15. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, brev datert 18.april 2017: 
Er ikke enig i Nærøy arealdisponering vedrørende oppdrettsvirksomhet. Naturvernforbundet i 
Nord-Trøndelag går sterkt imot at hele Indre Follafjorden disponeres til oppdrettsvirksomhet. 
Mener at det bør avsettes egne arealer etter en konsekvensutredning for oppdrett for å dempe 
konfliktsnivået. Fremsetter at flerbruksområder som inkluderer akvakultur ofte gir 
fiskeoppdrett forrang og fratar kommunen reel bestemmelsesrett i saker. 
 
Kommentar: se kommentar til Fylkesmannens merknader. Det er et ønske om 
kombinasjonformål da dette anses som den beste løsningen for arealforvaltningen i 
sjøområder i området. For Indre del av Indre Follafjord tillates ikke etablering av 
tradisjonelle oppdrettsanlegg for matfisk og anadrom laksefisk. Ytre deler av indre Follafjord 
fra Hopanova og utover til grense kommunedelplan er avsatt til FFFN-område. Parallelt 
med endelig behandling av arealplanen pågår arealendring av det omtalte området. Deler av 
området i ytre del av Kolvereidvågen foreslås avsatt til FFFNA-formål, øvrig areal foreslås 
avsatt til FFFN-formål. Når saken er endelig behandlet oppdateres arealplankartet i henhold 
til vedtaket. Inntil endelig vedtak i saken håndteres området som FFFN-område.  
 
16. Sametinget, brev datert 18.04.2017 
Sametinget forutsetter at kommunen har dialog og samarbeid med reindrifta i området om 
fremtidige tiltak og planer som kan påvirke reindrifta. Viser til utarbeidet planveileder som 
konkretiserer hensyn som før tas i planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv.  

 
Kommentar: innspillet tas til orientering 
 
17. Olav Urdshals, brev datert 17.04.2017 
Referer til forrige vedtak av arealplan der område FFFN-16 Indre Follafjorden-Ytre del tas 
med i planen. Det gjelder fra FFFN-10 og inn Korsnesstraumen, Kolvereidvågen og inn til 
Hopanova. Områder var vedtatt som FFFN-16 i gjeldende arealplan, men var ikke inntegnet 
på kartet jfr. vedtak. Må håndtere område som FFFN-område.  
 
Kommentar: omtalt område er i foreliggende plan inntegnet som FFFN-24. Parallelt med 
endelig behandling av arealplanen er det startet prosess med endring av arealformål i det 
omtalte området. Planforslaget er jf vedtak i kommunestyremøte 8.mars lagt ut til offentlig 
ettersyn. Frist for å komme med innspill er satt til 27.april. Når det er fattet endelig vedtak i 
saken vil arealplankartet oppdateres i henhold til vedtaket. Inntil det, håndteres området som 
FFFN-område.   



 
Figur 9 utsnitt som viser at arealformål i omtalt området er avsatt i henhold til vedtak fra 2003. 

 
18. Hus- og grunneiere i Åbogen, Leirvika, Skaftnes og Årfor, brev datert 17.april 2017 
Ønsker at FFFN-17 område utvides til et mye større område i og rundt Kalvhagan-
Nessabukta. Det vil kunne føre til at områder og naturen vernes mot de inngripenen 
oppdrettsvirksomhet fører til. Innspillet er underskrevet at 43 personer.  
 
Kommentar: område avsatt til FFFN-17 utvides ikke. Det er viktig å sikre forutsigbarhet for 
eksisterende oppdrett i området. Det er gitt tillatelse til oppdrett av butare, krusflik, 
sukkertare og søl i ytterkant av området. Kommunen sin rolle er å peke på områder som har 
akseptable konsekvenser med tanke på lokale interesser som friluftsliv, yrkesfiske og 
landskap. Det er funnet akseptabelt i gjeldende område. Ved eventuell framtidig etablering 
av akvakutlurlokaliteter i området skal søknader behandles etter akvakulturloven. 
Fylkeskommunen har delegert ansvar for å avgjøre akvakultursøknader. Ved søknader om 
etablering av akvakulturanlegg; skal kommunen gi en skriftlig tilbakemelding på om 
søknaden kan godkjennes på bakgrunn av vedtatt kommuneplan og har anledning til å gi en 
uttalelse til saken. Kommunens uttalelse skal sammen med innkomne høringsuttalelser sendes 
til Fylkeskommunen. Når fylkeskommunen har mottatt kommunens uttalelse, sendes denne til 
sektoretatene som Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet, som da blir 
bedt om å behandle søknaden. Vedtak etter forurensningsloven, matloven og havne og 
farvannsloven samt uttalelser i forhold til fiskeriinteresser, verneområder, friluftsinteresser 
og biologisk mangfold fra sektoretatene sendes Trøndelag Fylkeskommune. Trøndelag 
Fylkeskommune fatter enkeltvedtak.  
 

 
19. Måneset og omegn fiskerlag, brev datert 19.04.2017 
Er positive til at tidligere innspill vedrørende Eiterfjorden er medtatt i arealplan. Krever at 
område Steinvika til Sørnesodden ved Båfjord blir medtatt i den nye planen, da det er et 
viktig område for fiskerne. Det er ved en feil ikke blitt med ved registrering i fiskebasen til 
Fiskeridirektoratet. Mener at havbruksnæringen får tilgang til store nye arealer uten utdypet 
dokumentasjon, slik at å få med et tidligere registrert fiskefelt ikke vil være urimelig.  
 
Kommentar: kommunen har forholdt seg til informasjonen som til enhver tid ligger i 
temakart fra Fiskeridirektoratet. Området Steinvika til Sørnesodden ved Båfjord ligger ikke i 
kartgrunnlaget hos Fiskeridirektoratet. Området blir på denne bakgrunn ikke tatt med i 
planen.  



 
 
20. Norges Kystfiskarlag, brev datert 22.04.2017 
Aksepterer ikke at deler av området i Opløfjoden omdefineres fra FFFN-12 til FFFNA. 
Områder brukes både av aktive fiskere, samt fritidsfiskere.  
 
Kommentar: området opprettholdes som FFFN-område. Se kommentarer ovenfor. 
 
 
21. Fiskeridirektoratet, brev datert 27.04.2017 
Viser til innsigelse i forbindelse med 1.gangs høring vedrørende arealendring i 
Storjuvika/Juvika. Vurderte at låssettingsplassen i Juvika fortsatt må være avsatt som fiske-
formål. Hadde også merknader til at avsatt fiskeområde i Eiterfjorden ikke var inntegnet i 
plankartet. Videre merknader til et område i Båfjord/Steinvika til Sørnesodden som er 
foreslått omgjort fra fiske «F» til flerbruksområde «FFFNA». Ba kommunen kontakte lokale 
fiskere for å få avklart bruken av området for å vurdere om gjeldende enbruks fiskeområde 
skal videreføres. Det ble ved registrering av fiskeinteresser i 2010 ikke registrert 
fiskeriinteresser i dette området, men har i ettertid fått informasjon fra lokale fiskere som sier 
at dette er områder som i dag brukes til blant annet garnfiske. Kommunen forholder seg til 
gjeldende og tilgjengelig temakart. Fiskeridirektoratet tar dette til etterretning og vil sørge for 
en oppdatering av våre kartlagte fiskeridata for dette området. 
På bakgrunn av at mesteparten av Juvika kaste- og låssettingsområde får formålet «F» med 
unntak av et område i indre del av Storjuvika ble det avholdt befaring med kommunen, 
grunneier, representanter fra Fiskarlaget Midt-Norge, Norges Kytsfiskerlag og 
Fiskeridirektoratet. Med bakgrunn i befaringa ble det skissert alternativ grense for 
havneområde. Opprettholder innsigelsen med bakgrunn i at havneområde på 18 daa slik det 
er tegnet inn i forslaget til ny arealdel ikke kan aksepteres. For at innsigelsen skal kunne 
frafalles, må planforslaget rettes i trå med hovedtrekkene i skissert alternativ grense.  
 
Kommentar: Vedr Storjuvika er planforslaget er endret i trå med skissert alternativ grense 
inntegnet etter befaring. Arealet er redusert fra 18 til 12 daa. Se utsnitt fra revidert plankart 
nedenfor. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet anses derfor frafalt.  

 
 
 
 



Kommentar Båfjord/Steinvika 
Fiskeområde i Eiterfjorden er inntegnet i plankartet. Område i Båfjord/Steinvika 
opprettholdes som FFFN-område med bakgrunn i tidligere tilbakemelding. Området er ikke 
inntegnet i gjeldende og tilgjengelige temakart.  
 
Andre endringer etter 2.gangs høring: 
I forbindelse med oppstart av arbeid med reguleringsplan for Teplingan grustak og e-post fra 
grunneier Jon Erik Aune datert 14.02.2018 er kommunen blitt gjort kjent med at område 
avsatt til råstoffutvinning gjennom planen er endret til kun å omfatte reguleringsplan for 
området. Grunneier har ikke blitt varselt om dette. Planen er nå oppdatert i henhold til dette. 
Område avsatt til råstoffutvinning samsvarer nå med gjeldende arealplan fra 2003. Området 
er gitt benevnelse BR-03. 
 

 
Figur 10 Utsnitt som viser område avsatt til råstoffutvinning Teplingan grustak 

 
 
 
Konklusjon: 
Forsalg til arealdel er justert i henhold til det som har blitt oppnådd enighet om under og i 
etterkant av meklingsmøtet med Fylkesmannens miljøvernavdeling og befaring med 
Fiskeridirektoratet. Eventuelle vedtak som gjør endringer i det som det har blitt enighet om 
vil resultere i at innsigelser blir stående, eventuelt at arealdelen må ut til nytt offentlig 
ettersyn. Nærøy kommune har fått gjennomslag for flere av sine ønsker og behov ved at 
bestemmelsene til FFFNA-områdene ikke endres. Dette som følge av at område i 
Arnøyfjorden og sør-vest for Abelvær er endret til FFFN-område. BR-09 Nærøya blir 
godkjent. BFE-04 Salten blir godkjent etter justering. Havneområde i Storjuvika godkjennes 
med noe reduksjon. FFFNA-område i indre del av Indre Follafjord godkjennes, ved at 
bestemmelsene er endret for området.  
 
Arealet i deler av Kolvereidvågen, ref KS- sak 8/18, ligger inne i planen med formål som i 
eksisterende plan. Endelig avklaring av dette arealet vil bli gjort i forbindelse med 
sluttbehandling av KS-sak 8/18. 
 
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon anbefaler rådmannen at kommuneplanens arealdel 
med bestemmelser datert 20.03.2018 og plankart datert 20.03.2018 vedtas med hjemmel i 



plan- og bygningsloven § 11-15. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke 
påklages.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling 
av KS-sak 8/18. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 10.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 
Nærøy kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med 
sluttbehandling av KS-sak 8/18. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 
Nærøy kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med 
sluttbehandling av KS-sak 8/18. 
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Kommuneplanens juridisk bindende bestemmelsene som har hjemmel i plan- og bygningsloven § 
11-8, 11-9, 11-10 eller 11-11 er angitt i grå ramme. Bestemmelsene gir direkte hjemmelsgrunnlag 
for kommunens saksbehandling. 

 

 

Opplysning om gjeldende saksbehandlingsregler og lov- eller forskriftsbestemmelser er angitt med 
nøytral skrift. 

 

Kommuneplanens retningslinjer er angitt i kursiv. Dette er bestemmelser det ikke er anledning til å 
gjøre juridisk bindende, men vil gjelde som føringer fra kommunestyret for detaljplanlegging og 
dispensasjonsvurdering i kommunen. Retningslinjene gir ikke direkte hjemmelsgrunnlag for vedtak. 
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1 Generelle bestemmelser  
Gjelder hele kommuneplanens område uavhengig av arealbruk. Juridiske bindende bestemmelser er 
satt i ramme. 

1.1 Forhold til vedtatte reguleringsplaner og plankrav 
Kommunedelplan for Kolvereid, Marøya og Ottersøy er fortsatt gjeldende innenfor sine angitte 
områder.  

Reguleringsplaner markert med hensynsone på plankartet og eventuelle reguleringsplaner som er 
vedtatt etter kommuneplanens arealdel gjelder alene foran arealbruk og bestemmelser gitt i 
kommuneplanens arealdel. 

For eldre reguleringsplaner som ikke, eller delvis ikke, er markert med hensynssone på plankartet 
gjelder kommuneplanens arealbruk og bestemmelser foran den gamle planen. 

Liste over vedtatte og fortsatt gjeldene reguleringsplaner som er avsatt i plankartet. Reguleringsplaner 
under kommunedelplaner er ikke opplistet.  

 

PlanID Reguleringsplan – navn. Vedtatt Formål 
001 Foldereid sentrum 20.02.2007 Næring/bolig 
002 Sjølstad Standplan 28.08.1973 Fritidsformål 
003 Osen vestre. Strandplan 09.06.1977 Fritidsformål 
004 Svaberget camping 14.05.1993 Camping 
005 Klungvik hyttefelt 14.04.2009 Fritidsformål 
006 Storvatnet Badeplass. Torstad 13.10.1983 Allmennyttig 
007 Fakksstrenda Hytteområde 10.05.1985 Fritidsformål 
008 Øyhalsen 10.05.1979 Bolig 
009 Abelvær Fiskerihavn 23.02.1995 Næring 
010 Smines Hytteområde 20.06.1988 Fritidsformål 
011 Berg Østre. Fikkan 08.04.1979 Bolig 
012 Haverøya 21.12.1987 Friområde 
013 Eidshaug Hyttefelt 14.05.2002 Fritidsformål 
014 Sandhalsen 13.09.1979 Bolig 
015 Abelvær del nord 19.01.2000 Bolig/Næring 
016 Abelvær del sør 19.01.2000 Fritidsformål/Bolig 
017 Brubukta. Foldereid 13.11.1986 Bolig 
018 Sildvika fritidsgrend 19.03.1993 Camping 
019 Kvisterø camping 20.04.1995 Camping 
060 Val Landbruksskole 13.12.2001 Skole 
061 Langmyråsen boligfelt. Val 21.11.1996 Bolig 
062 Val 28.03.1996 Skole/Næring 
067 Del av Vangsåsen 13.10.1983 Fritidsformål 
068 Måneset Fiskerihavn 17.10.1982 Næring 
069 Søndre Månesfjell 26.03.1998 Fritidsformål/Bolig 
070 Måneset bolig og hyttefelt 16.12.1983 Fritidsformål/Bolig 
071 Brekkhaugen 1. Foldereid 08.05.1970 Bolig 
072 Brekkhaugen 2. Foldereid 30.05.1973 Bolig 
073 Krekling 14.05.1981 Bolig 
074 Fikkan 16.10.1977 Bolig 
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075 Saltkjellvika. Kreklingan 13.10.1983 Fritidsformål 
076 Fesund hytteområde 13.09.1979 Fritidsformål 
077 Lund Boligområde 07.06.1990 Bolig 
078 Hestvika. Lund --- Turisme 
079 Setran, Salsbruket 19.05.1980 Fritidsgrend 
080 Langneset. Salsbruket 24.02.1983 Fritidsformål/bolig 
081 Klungset vestre 09.02.1987 Fritidsformål 
082 Werum hyttegrend. Måneset 09.11.1979 Fritidsformål 
083 Eidshaug hytteutleie 26.06.1996 Fritidsformål 
084 Varøen 13.09.1983 Bolig 
085 Damlia boligfelt. Gravvik 01.09.1983 Bolig 
086 Industriområdet. Salsbruket 18.12.1997 Næring 
087 Saglivatnet 29.09.1999 Fritidsformål 
088 Abelvær 07.07.1976 Bolig/næring 
089 Østheim. Eidshaug 03.02.2005 Bolig 
090 Sjåhaugen. Stein 10.06.2004 Fritidsformål 
091 Arnøya 03.02.2005 Fritidsformål/Bolig 
092 Industriområdet Sandneskorsen 10.04.2003 Næring 
094 Landskjæret. Gravvik 06.11.2003 Fritidsformål/Bolig 
095 Kvisterø - Hofles 04.03.2004 Bolig 
096 Bølfjellet 19.06.2008 Fritidsformål 
097 Storsjøhaugen 24.08.2006 Fritidsformål 
098 Gjerdinga hyttegrend 29.06.2006 Fritidsformål 
099 Stranda Hytteområde 16.09.2005 Fritidsformål 
100 Sandneseng hytteområde 08.03.2008 Fritidsformål 
101 Stransjøen bebyggelsesplan 19.12.2000 Fritidsformål 
102 Skagasjøen hyttefelt 03.02.2005 Fritidsformål 
103 Langneset hyttefelt 26.06.2007 Fritidsformål 
104 Rossøya strandplan 13.05.1982 Fritidsformål 
105 Sandnes hyttefelt 13.12.2007 Fritidsformål 
107 Hundahammarfjellet vindmøllepark --- Vindmøllepark 
108 Tennfjord hyttefelt --- Fritidsformål 
109 Saltkjelvika. Lund 19.06.2008 Fritidsformål 
110 Storjuvika. Stein (Sjøarealet erstattes av 

kommuneplansnes arealdel) 
03.10.2013 Fritidsformål/Bolig 

111 Salin Boligfelt. Stein 04.03.2015 Bolig 
112 Hestvika kalksteinbrudd. --- Næring 
113 Dolma. Bebyggelsesplan 21.09.1995 Fritidsformål 
114 Storvika. Smines 28.06.2001 Fritidsformål 
115 Fossenget masseuttak --- Næring 
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Liste over gjeldende kommunedelplaner (arealplaner). 

 Komunedelplan – navn. Planlagt revidert 
 Kommunedelplan for Kolvereid Under revidering 
 Kommunedelplan for Marøya 2010-2022  
 Kommunedelplan for Ottersøy  

 

1.2 Krav til samfunnssikkerhet, miljø og folkehelse 
I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for områder som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltak.  

§ 1.1 Skredfare  

Innenfor areal med registrert kvikkleire eller i andre områder under marin grense hvor kvikkleire kan 
forekomme, skal det foretas en geoteknisk vurdering før tiltak kan settes i gang. 

Ved tiltak i områder med potensiell stein- eller snøskredfare skal det foreligge en ingeniørgeologisk 
vurdering før tiltak settes i gang. 

§ 1.2 Flomfare  

For tiltak som kan være flomutsatt skal det gjennomføres flom og vannlinjeberegning i tråd med 
NVE’s retningslinjer. Nye bygninger og anlegg skal utformes og plasseres slik at naturlige flomveier 
bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. 

§ 1.3 Høy vannstand  

Planlegging og utbygging skal utføres slik at bygg og anlegg ikke tar skade av høy vannstand 
og/eller stormflo. Deler av bygninger og anlegg som ikke tåler oversvømmelse skal ligge på 
minimum kote +3 (NN2000). Der lokale forutsetninger tilsier det kan kommunene krev byggverk 
plassert høyere. 

§ 1.4 Støy (pbl. §11-9) 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012, skal legges til 
grunn for arealplanlegging og nye tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

§1.5 Trafikksikkerhet (pbl. §11-9) 

Hensynet til trafikksikkerhet skal ivaretas i alle reguleringsplaner. Boligområder skal ha trafikksikker 
adkomst til skole og nærfriluftsområder. Det skal tas spesielt hensyn til og tilrettelegges for 
trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser til gode aktivitetsområder.  

§1.6 Klima- og energihensyn (pbl. §11-9) 

Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om å legge til rette for fremtidsrettede miljø- og 
klimaløsninger. 

§ 1.7 Kulturminneundersøkelse (pbl. 11-9 pkt. 7) 

For områder som skal detaljreguleres skal undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 avklares 
på reguleringsplannivå. 
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Retningslinjer: 

Flom og skredfare m.m  

Ved vurdering av planarbeid eller enkelttiltak skal nasjonale, regionale og lokale rapporter for fare og 
aktsomhetskart for ras- og skredfare, steinsprang, kvikkleir og flomfare brukes for å avklare eventuelle 
faremoment. Oppdaterte kart og relevant informasjon finnes tilgjengelig i NVEs databaser. 

 NVEs retningslinjer 2/2011 skal legges til grunn for vurderinger i alle reguleringsplaner for bygg og 
anlegg.  

Bekker og vassdrag skal så langt det er mulig unngås lukket. 

 

Byggehøyde over havet og havnivåstigning: 

Statens kartverks beregninger «Se havnivå» legges til grunn for vurderinger av planarbeid og 
enkelttiltak i strandsonen. Bygging av anlegg som ikke tåler oversvømming bør ikke legges under 
høyeste estimerte vannstandsnivå for 200 års gjentaksintervall, jfr. DSB`s veileder «Havnivåstigning 
og stormflo» 

 

Kulturminner 

Nye søknader skal kontrolleres opp mot oppdaterte registre og temakart som omhandler registrerte 
kulturminner,  

Før godkjenning av tiltak skal det avklares om tiltaket kommer i konflikt med automatiske fredede 
kulturminner. Er ikke området tilstrekkelig kartlagt skal kulturminnemyndighet kontaktes og de kan 
kreve undersøkelser hvis det mener det er hensiktsmessig for å kunne godkjenne tiltaket.  

Aktuell myndighet for kulturminner er:  

 Ordinære kulturminner; Nord-Trøndelag fylkeskommune (fylkesarkeologen)  
 Samiske kulturminner; Sametinget, Karasjok 
 Kulturminner under vann; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim 

 

Naturmangfold  

Før nye tiltak godkjennes skal alle søknader vurderes opp mot bestemmelsene i naturmangfoldloven § 
7. Disse vurderingene er særlig relevant i reguleringssaker, ved dispensasjonssøknader og andre nye 
tiltak i LNF(R) områder hvor det ikke er gjort slike vurderinger i overordna plan.   

 

Barn og unge  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for reguleringsplaner. Det skal 

avsettes tilstrekkelig lekearealer ved utbygging.  
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2 Generelle bestemmelser for bebyggelse 

2.1 Generelle krav 
Gjelder generelt for all bebyggelse i kommunen hvor ikke reguleringsplan, kommunedelplan eller 
særskilte bestemmelser gjelder foran. Legges til grunn for byggverk innen BFE-områder samt føringer 
ved dispensasjon innenfor LNF-områder. 

 

§ 2.1 Utbyggingsavtaler etter kap.17 plan- og bygningsloven (pbl. §11-9 pkt. 2) 

Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før 
igangsettingstillatelse gis, hvor utbygging i henhold til en vedtatt arealplan forutsetter gjennomføring 
av tiltak utenfor planområdet som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.  

§ 2.2 Estetikk (pbl. § 11-9 pkt. 6) 

Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske hensyn m.h.t. 
plassering og utforming. Bygninger skal søkes lagt naturlig inn i terrenget og tilpasses eksisterende 
bebyggelse. Tiltak skal unngås plassert eksponert på odder og nes. 

Ny bebyggelse skal plasseres slik at mest mulig av naturlig vegetasjon og terreng kan bevares.  

§ 2.3 Angitt utnyttelsesgrad og byggehøyde (pbl. §11-9 pkt. 5) 

Boligbebyggelse: 

Maksimal gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6 og 8 meter målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Boligtomter skal ikke bebygges med mer enn 300m2 BYA.  

Det skal avsettes minst 1,5 parkeringsplass i beregningsgrunnlaget for hver boenhet.  

Fritidsbebyggelse.  

Maksimal gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 4 og 6 meter målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Fritidstomter skal ikke bebygges med mer enn 200m2 BYA.  

Er det vei frem til fritidsboligen skal det avsettes minst 1 parkeringsplass som inngår i 
beregningsgrunnlaget. 

Naust: 

Maksimal gesims- og mønehøyde for naust skal ikke overstige henholdsvis 3 og 5 meter målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Naust tillates ikke større enn 60 m2 – BYA. 

 Øvrige byggeformål (forretning, næring, offentlig mm): 

Ved fradeling og etablering av nye områder til forretningsformål og næringsformål som ikke 
omfattes av stedbunden næring stilles det krav om reguleringsplan. 

Tillat utnyttelsesgrad er 60 %-BYA. 

 

§ 2.4 Byggegrense mot innsjøer og vassdrag (pbl. §11-11 pkt. 5) 
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Innsjøer og vassdrag (alle elver, bekker og innsjøer som er vannførende hele året ved normale 
nedbørsmengder) har byggeforbudsgrense på 50 m.   

Mot vernede vassdrag vassdrag (Salsvassdraget og Kvistadelva) er byggeforbudsgrensen 100 m. 

I områder hvor det går offentlig veg langs sjø/vassdrag nærmere enn angitt byggegrense, utgjør 
vegen byggeforbudsgrensen. 

I soner med byggegrenser mot vassdrag gjelder tilsvarende regler for bygging og tiltak som for 
byggeforbudsonen mot sjø, jfr. plan- og bygningsloven § 1-8. 

§ 2.5 Byggegrense innenfor angitte byggeområder (pbl. § 11-9 nr. 5) 

I områder hvor det i plankartet er angitt byggeområder nærmere sjø eller vassdrag enn plan- og 
bygningsloven §1-8 og bestemmelsenes § 2.2 har angitt, utgjør formålsgrensen byggegrense. 

§ 2.6 Unntak for byggegrense i LNF(R) områder (pbl. § 11-11 nr. 4) 

Byggeforbudet etter planbestemmelsenes § 2.4 og plan- og bygningsloven § 1-8, gjelder ikke 
nødvendige bygninger og anlegg for stedbunden næring i som plasseres i tilknytning til 
eksisterende gårdstun, eller anlegg for reindrift.  

Innen områder avsatt til spredt bebyggelse i plankartet (BFE-områder) gjelder det en byggegrense 
mot sjø og vassdrag på 50 m. 

Byggeforbudsgrensene gjelder ikke for tidligere godkjente tomter definert som spredt bebyggelse i 
henhold til planbestemmelsenes § 4.1.  

Ved bygging etter disse unntaksreglene skal ny bebyggelse plasseres slik på tomta, at det gir 
færrest mulig negative konsekvenser for friluftsliv, natur og landskap.  

 

 

Retningslinjer:  

Estetikk 

Alle tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal vurderes opp mot i plan- og bygningsloven §§ 
29-1 og 29-2. 

Universell utforming 

Alle tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal oppfylle krav til universell utforming i henhold 
plan- og bygningsloven § 29-3 og tilhørende tekniske forskrifter. 

Tilknytning til teknisk infrastruktur 

Ved etablering av ny bebyggelse og eiendommer må de være sikret tilknytning til godkjent 
infrastruktur henhold krav angitt i plan- og bygningsloven kap. 27. Det gjelder vei, vann og avløp.  

Utnyttelsesgrad og byggehøyder 

Utnyttelsesgrad beregnes i henhold til gjeldende teknisk forskrift (TEK10). Beregning av bebygd areal 
(BYA) inkluderer bl.a. parkeringsplasser, tak overbygd areal og terrasse over 0,5 m over terreng.  

Tomtestørrelser:  

Ved fradeling av tomter til ny eller eksisterende bebyggelse bør tomtestørrelser ikke overstige 2 daa til 
bolig og fritidsbolig, og 0,25 daa for naust. 
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Byggegrenser mot sjø og vassdrag  

Byggeforbudet i 100 m beltet langs sjøen gjelder i henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 med de 
innskrenkninger som er angitt i planbestemmelsenes § 2.5 og 2.6. 

Ved riving og gjenoppbygging av tidligere godkjent bebyggelse, skal ny bebyggelsen plasseres på 
samme byggetomt eller trekkes lengre vekk fra strandsonen. 

Ved nybygging på tomter med eksisterende spredt bebyggelse innenfor byggeforbudsonene (jfr. §4.2), 
bør ny bebyggelse plasseres slik at den ikke kommer nærmere strandsonen enn eksisterende 
bebyggelse ligger fra før.  

Stedbunden næring 

Ved vurdering av om et tiltak er «stedbunden næring» legges kriteriene i veileder T-1443, «Plan- og 
bygningsloven og Landbruk Pluss» til grunn for vurderingene. 

3 Bestemmelser til byggeområder angitt i plankartet 

3.1 Områder med krav om plan 

 

§ 3.1 Krav om reguleringsplan (pbl. 11-9 pkt. 1) 

I nye byggeområder vist i plankartet, (Br-områder) skal det utarbeides reguleringsplan før der kan 
gis bygge eller delingstillatelser for nye tiltak. 

Unntak; dersom hele eller større deler av byggeområdet fradeles for videre planlegging/utvikling, 
eller ved endring/utvidelse av eksisterende bebyggelse på tidligere fradelte byggetomter. 

I områder avsatt til råstoffutvinning (Rm-områder) skal det utarbeides reguleringsplan og 
godkjennes driftskonsesjon før områdene kan tas i bruk. 

Nye byggeområder med angitte formål:  

 Nye utbyggingsområder (Br) Formål 
Br-1 Strand Bolig 
Br-3 Tennfjord Fritidsformål 
Br-4 Foldereid Næring 
Br-5 Fjølvika Næring 
Br-6 Brennholmen Fritidsformål 
Br-7 Skjølstadvatnet Fritidsformål 
Br-8 Blåvatnet Fritidsformål 
Br-9 Nærøya Fritidsformål 
Br-10 Straumlia Næring 
Br-11 Djupvika Næring 
Br-12 Osan Næring 
Br-13 Kolvereid skytebane Skytebane 
Br-14 Gravvik Skytebane Skytebane 
Br-15  Valmyra Motorpark Motorsport 
Br-16 Storveakorsen Bolig 
 Områder for råstoffutvinning (Rm) Formål 
Rm-01 Fjær steintak Steinuttak 
Rm-02 Sør-Eitran steintak Steinuttak 
Rm-03 Teplingan grustak Grustak  
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4 Landbruks- Natur- og Friluftsområder (LNF(R)) 
 

Innen LNF(R)-området tillates bygninger og anlegg for stedbunden næring som landbruk, reindrift, 
fiske.  

Ved vurdering av om et tiltak er «stedbunden næring» legges kriteriene i veileder T-1443, «Plan- og 
bygningsloven og Landbruk Pluss» til grunn for vurderingene.  

Mindre massetak til eget bruk for stedbunden næring i LNF(R)-område hjemles av kommuneplanen og 
hjemles av LNF (R) formålet. 
 

4.1 LNF(R) områder med tillat spredt bebyggelse (§ 11-11, pkt. 2) 
 

 

§ 4.1 Ny spredt bebyggelse, BFE-områder. (pbl. § 11-11 pkt. 2) 

Innenfor områdene avsatt til spredt bebyggelse (BFE-områder) tillates det fradelt og bebygget nye 
tomter for bolig, næring og fritidsbolig innenfor rammene av følgende tabell: 

 

Betegnelse Navn Bolig Fritidsbebyggelse 
(naust i parentes) 

Næring 
(Utleiehytte) 

FE-1 Bogan 2 13 (3) 1 
BFE-2 Foldereid 4 4 (3) 2 
BFE-3 Foldafjorden 6 4 (3) 2 
BFE-4 Salten 0 5 1 
BFE-5 Finne 2 3 0 
BFE-6 Skaga 11 6 (6) 1 
BFE-7 Roparneset 

Fikkan  
10 15 (7) 1 

BFE-8 Sjånes 4 5 (3) 1 
BFE-9 Stein 8 13 (5) 1 
BFE-10 Klungset 1 2 (1) 1 
BFE-11 Ramstad 4 1 (1) 1 
BFE-12 Flosand 1 2 (2) 1 
BFE-13 Arnøya 7 4 (3) 1 
BFE-14 Torstad 3 2 (2) 1 (5) 
BFE-15 Eidshaug 4 9 (3) 1 
BFE-16 Måneset 5 6 (3) 2 
BFE-17 Liaaunet 1 4 (1) 1 
BFE-18 Ramfjord 1 2 (2) 1 
BFE-19 Eiternes 1 3 1 
BFE-20 Drageid 1 2 (1) 1 
BFE-21 Salsbruket 5 5 (2) 1 
BFE-22 Lund 3 6 (2) 1 
BFE-23 Smines 1 2 (1) 1 
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Retningslinjer:  

LNF(R)-områder. 

Ved vurdering av om et tiltak er «stedbunden næring» legges kriteriene i veileder T-1443, «Plan- og 
bygningsloven og Landbruk Pluss» til grunn for vurderingene. 

Tiltak skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre flytt-/trekkleier eller andre 
viktige områder for reindrifta. Ved tvil om tiltaket har konsekvenser for reindriftsinteresser, bør uttalelse 
fra berørtreinbeitedistrikt og Fylkesmannen innhentes. 

 

LNF(R) – med tillat spredt bebyggelse 

Ved vurdering av bebyggelse i forhold til store, sammenhengende arealer med reelt dyrkbar jord eller 
høybonitets skog legges registreringer fra Norsk institutt for Skog og Landskap til grunn.  

 

Tilknytning til vann og avløp.  

Kommunen kan i medhold av kap. 27 plan- og byggingsloven kreve at tiltak skal tilknyttes kommunal 
vann- og avløpsledning.  

 

Dispensasjoner: 

Ved vurdering av dispensasjonssøknader for ny bolig eller næringsbebyggelse i LNF(R) – områdene 
skal det legges vekt på at tiltaket plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse/inngrep.  

Det forutsettes at kravene etter § 4.1 i planbestemmelsene legges til grunn i vurderingene ved 
dispensasjon. 

Dispensasjoner for nye fritidsnaust kan vurderes dersom de samlokaliseres med eksisterende 
bebyggelse. 

 

Innenfor BFE-områder stilles det krav om plan ved utbygging av flere enn 3 nye enheter i samme 
nærområde (under 100m meter mellom tiltakene) i løpet av planperioden. Kvoten for fradelinger 
innenfor området blir da ikke belastet med mer enn et tiltak ved utarbeidelse av plan. I områder hvor 
det utarbeides reguleringsplanplan vil fremtidige tiltak i nærområdet fortrinnsvis bli henvist til 
reguleringsplanområdet. 

Ved fradeling av nye tomter eller tillatelser til bebyggelse og atkomstveger, skal disse plasseres slik 
at de ikke kommer i konflikt med viktige friluftsinteresser, naturverninteresser, landskapsverdier 
kulturminner, dyrka og reelt dyrkbar mark eller reindrift. 

Nye tiltak skal søkes samlokalisert med eksisterende bebyggelse. Ved samlokalisering legges 
avstand på inntil 40 meter fra eksisterende bebyggelse til grunn for bolig og 60 meter fra eksisterende 
bebyggelse for fritidsbolig. Det skal legges vekt på lokal byggeskikk og tilpasning til landskapet ved 
utforming og plassering av ny bebyggelse. 

 

§ 4-2 Eksisterende spredt bebyggelse -tidligere fradelte tomter (pbl. § 11-11 pkt. 2) 

Eksisterende godkjent bebyggelse til andre formål enn LNF(R) defineres i kommuneplanen som 
spredt bebyggelse i henhold til § 11-11 pkt. 2. Dette gjelder ikke ubebygde tomter fradelt før 1985. 

Bebyggelsen kan fornyes og utvides innenfor det formål og omfang bebyggelsen tidligere er godkjent 
for.  

Kommuneplanens generelle bestemmelser for utnyttelsesgrad, estetikk og dokumentasjonskrav for 
samfunnssikkerhet i kap. 1 og 2 gjelder som ramme for utbygging i LNF(R)-områder med spredt 
utbygging. 

For ubebygde tomter fradelt før 1985 gjelder bestemmelser tilsvarende som (LNF(R))- områder.  



 

 Kommuneplanens arealdel - Planbestemmelser                                           side 13 av 15 
 

 

 

5 Sjøområder 

5.1 Generelt: 
Installasjoner og anlegg i sjøen må ikke plasseres slik at de unødig hindrer allmenn ferdsel eller 
hindrer bruk av reindriftas svømmeleier. Alle tiltak i sjø som; utfyllinger, kaier, legging av ledning/rør, 
flytebrygger etc. skal avklares i forhold til lov om havner og farleder og kulturminneloven før det kan 
gis tillatelse.  

 

 

 

§ 5.1 Bruk av FFFNA (pbl. 11-11 pkt.3) 

Her kan anlegg for akvakultur tillates, så fremt en konkret vurdering av lovverk og nasjonale og 
regionale interesser og andre hensyn ikke tilsier at ønske om akvakulturanlegg må vike.  
 
§ 5.2 Bruk av FFFNA (pbl. 11-11 pkt 7) 
Indre Follafjord (indre del): her tillates ikke etablering av tradisjonelle oppdrettsanlegg for matfisk og 
anadrom laksefisk. Forbudet gjelder ikke oppdrett av krepsdyr, skjell og vannlevende planter.  

§ 5.3 Bruk av F-områder (pbl. 11-11 pkt.3) 

F-områder er avsatte fiskesoner. Iht. registrerte temakart fra fiskeridirektoratet, justert for 
lokalisering av godkjente akvakulturanlegg. 

§ 5.4 Bruk av FFFN-områder (pbl. 11-11 pkt.3) 

Fiske, ferdsel, friluftsliv og natur.  

§ 5.6 Krav om reguleringsplan (pbl. 11-9 pkt.1) 

Ved større småbåtanlegg med over 10 båtplasser og anlegg med fast molo kan kommunen kreve 
reguleringsplan. 

 

§ 5.7 Angitte havneformål i plankartet (pbl. 11-10 pkt. 2) 

 Båthavner områder Formål 
H-1 Arnøya Fiskerihavn Fiskerihavn 
H-2 Skaga fiskerihavn Fiskerihavn 
H-3 Hofles ferje og kaianlegg Ferjekai 
H-4 Geisnes ferjekai Ferjekai 
H-5 Lund ferjekai Ferjekai 
H-6 Lund fiskerihavn og småbåthavn Fiskeri-/småbåthavn 
H-7 Eidshaug ferjekai og fiskerihavn Ferjekai og fiskerihavn 
H-8 Gjerdinga ferjekai og fiskerihavn Ferjekai og fiskerihavn 
H-9 Klungset havneområde Kai (vindmøllepark) 
H-10 Landskjæret fiskerihavn Fiskerihavn 
H-11 Tennfjordvågen havneområde Småbåthavn 
H-12 Teplingan Kai, utskiping av grus. 
H-13 Hestvika Utskipning av kalk 
H-14 Abelvær Havneområde 
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Retningslinjer:  

FFNA-områder 

I FFFNA-områder vil oppdrett kunne etableres dersom det ikke dukker opp nye momenter under 
offentlig utlegging/kunngjøring ved behandling etter særlovgivningen. Det må sterke grunner til for å 
nekte etablering av akvakultur i FFFNA-områder. Når oppdrettsvirksomhet opphører eller ikke følger 
de gitte vilkår, skal anlegg fjernes. 

 
For Indre deler av Indre Foldafjorden bør oppdrettsanlegg for anadrom fisk i lukkede anlegg som ikke 
medfører utslipp til sjø tillates.  

 
F-områder 
Tiltak og inngrep må ikke komme i konflikt med fiskeriinteressene eller forringe områdenes kvaliteter 
som fiskeområder. Derfor bør hensynet til fiskerinæringen generelt tillegges vekt i konflikttilfeller. Tiltak 
som kan forringe kvaliteten i kartlagte/kjente gyte- og oppvekstområder samt, kartlagte fiskefelt, bør 
ikke tillates på eller i nærheten av felta. Ved søknader om tiltak/ inngrep på eller i nærheten av viktige 
fiskefelt, gytefelt og låssettingsplasser skal lokale fiskarlag og fiskeridirektøren høres før vedtak fattes.  

FFFN-områder 
Tiltak eller inngrep som kan bli til hinder for utøvelsen av friluftslivet, eller redusere områdets kvalitet 
som natur- og friluftsområde tillates ikke. 
 
Havneformål 

Det skal ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler mv. som på noen måte kan vanskeliggjøre bruken 
av havneområdene.  
 
Dispensasjoner: 

Ved dispensasjoner for bygging av nye småbåtanlegg skal disse fortrinnsvis samlokaliseres med 
eksisterende anlegg. Ved etablering av nye anlegg kan det påregnes at det etableres fellesanlegg 

 

6 Samferdselsanlegg 

6.1 Offentlige veger 
Veger angitt i plankartet som «Hoved veg» er fylkeskommunale veger 

Veger angitt i plankartet som «Samleveg» er kommunale veger. 

Veger angitt i plankartet som «Atkomstveg» er private veger.  

Bygging innenfor en avstand av 50 m fra fv. 17 «Fjernveg», 30 m fra «Hovedveg» (fylkesveg) og 15 m 
«Samleveg» (kommuneveg) veg, skal godkjennes av aktuell vegmyndighet (jfr. veglovens §9) dersom 
ikke annen byggegrense er angitt i reguleringsplan. 

6.2 Etablering av avkjørsler 
Etablering av nye avkjørsler til offentlig veg og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler skal godkjennes 
av vegmyndighetene. Statens vegvesens holdningsklasser legges til grunn ved godkjenning av 
avkjørsler.   

Ved utforming av veg og avkjørsler skal Håndbok N100 fra Statens vegvesen legges til grunn i 
utarbeidelsen.  

6.3 Kraftoverføringslednigner  
Kraftledninger som er vist på plankartet er 66kV. 
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Annen bebyggelse og anlegg langs alle luftstrekk og ved trafoer som kan være til hinder for 
vedlikehold og utbedringer skal etter gjeldende regler avklares med anleggseier. 

 

7 Hensynsoner  

 

Retningslinje: 

Dersom det skal benyttes byggekraner som bryter høyderestriksjonene i restriksjonsplanen, skal 
Avinor Rørvik lufthavn varsles på forhånd og godkjenne kranbruken. Alle søknader om etablering av 
nye bygninger, anlegg og kraner innenfor hensynssone H190, dvs. områder med byggerestriksjoner 
rundt flynavigasjonsanlegg ved Rørvik lufthavn vist med koter (røde streksymboler) på Avinors tegning 
ENRM-P-10 datert 23.02.2005, skal håndteres etter vedlagte saksbehandlingsrutine. For områder 
beliggende mellom de viste koter, skal byggerestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. 

 

§ 6.1 Byggegrense mot kraftledninger (pbl. 11-9 pkt. 5) 

Innenfor en avstand av 30 m fra senterleder skal det ikke etableres nye boliger. 

 

§ 7.1 Verneområder (pbl. § 11-8 d) 

Til områder som er båndlagt eller skal båndlegges etter annet lovverk vises det til 
vernebestemmelsene gitt i medhold av særlov. 

§ 7.2 Drikkevannskilder – nedslagsfelt (pbl. § 11-8 d) 

For områder med sikringssone for drikkevannskilder gjelder også bestemmelser/klausulering som 
vannverkseieren har gjennomført. 

§ 7.3 Høyderestriksjonsområde (pbl. § 11-8 a) 

Innenfor hensynssonene H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 
streksymboler) på restriksjonsplanen for Rørvik lufthavn, Avinors tegning ENRM-P-10 datert 
23.02.2005. For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes 
gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, 
vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på 
restriksjonsplanen..  
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BFE- område 01 Bogan 
Område:  
Dagens formål BFE-111, BFE-112, BR 36 og 

noe LNF 
Forslag Slås sammen til et BFE 

område. 
Kvoter for bygging Viderefører samme antall som 

i forrige planperiode.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

2 13 (3) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

 
 

Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen forurensning, litt støy fra Rv17 må påregnes.  + 
Beredskap Noe lang utrykningstid. Positivt at område ligger inntil transportveg 

til sykehus.  
+ 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Området er bratt, store deler av område er avsatt som potensielt 
skredfare for stein og snøras. Da i hovedsak der det er veg. Ellers er 
det registrert tynne havavsetninger slik at lommer av leire kan 
forekomme.  

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

En del trafikk fra Rv 17. Det er ikke tilrettelagt for gående og 
syklende.  

- 

Naturrelatert. Follafjorden er registrert som fjord med naturlig lavt oksygeninnhold 
i bunnvannet. Ikke konflikter på land i område. 

+ 

Kulturminner Ingen funn innenfor planområde ++ 
Landbruk Lite dyrkamark og skogressurser + 
Landskap Ligger mellom Rv 17og strandsonen.  0 
Reindrift Vårbeite og høstvinterbeite i område. Et hvert inngrep fører til 

fraksjonering av beiteland og forstyrrer slik at reinen reduserer 
bruken av områdene. 

-- 

Barn og unge Ikke negativt for barn og unge. Tilgang på naturlig lekearealer.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Lite tilgang på arbeidsplasser i nærområdet.  - 

Folkehelse Ikke negativt. ++ 
Strandsone Ligger innenfor 100 metersbelte.  - 
Tettstedsutvikling Fortetting av eksisterende område.  ++ 
Friluftsliv Ligger i tilknytning til Bogan som båtutfartsområde og nærhet til 

Slettefjellet.  
++ 

Sammendrag Viderefør og slå sammen to eksisterende områder.  +7 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 2 Ingen kjent forurensinger i område. Tiltak fører ikke til forurensninger. 
- Område utsatt for støy 2 2 4 Noe støy fra Rv17 må påregnes. Områder ligger helt inntil.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Lokal vannkilde.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Kolvereid, er lokalt slukkeutstyr tilgjengelig på Foldereid. 
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Ca. 45 minutter. Ligger på hoved ferdselsåren, slik at det er kortere vei til eventuelt sykehus. 
- Brannfare gress/lyng/skog 2 1 2 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Området består av tynn hav-/strandavsetning samt fjell og marine strandavsetninger 
- Ras 3 3 9 Det er bratt terreng i store deler av område. Plassering må søkes utenfor områder som er angitt 

som aktsomhetsområde. Det gjelder både stein og snø ras.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Det er 3 elver som kommer ned i område. Det er liten mulighet for plassering av bygninger og 

gjennomføring av tiltak i utløpsområde.  
- Havstigning 1 2 2 Liten del av område som ligger nede ved sjøen. Plassering kan lett tilpasses. 
- Overvann 2 3 6 Overvann fra elver utgjør størst fare for veger.  
- Kvikkleire 1 2 2 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 3 6 Rv 17 går gjennom området. Det er en del trafikkbelastning. Streng holdningsklasse for avkjørsler.  
- Gående/syklende 2 3 6 Det er ikke gang å sykkelstier i område. Samt en del trafikk.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det må etableres privat vann- og avløpsanlegg for området.  
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BFE-område 02 Foldereid  
Område:  
Dagens formål Krav om kommunedelplan 
Forslag Etablere BFE-område. 
Kvoter for bygging: Forslag fra administrasjonen  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

4 4(3) 2 

 
Eksisterende plan  Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Lite forurensninger å støy. Må tas hensyn til grunnvannskilde 

innenfor området.  
+ 

Beredskap Noe lang beredskapstid fra Kolvereid og Rørvik.  - 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode forhold.  + 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Rv. 17 går gjennom område. Det er tilrettelagt med gang og 
sykkelveg for boligfelt innenfor område for kryssing av rv.  

+ 

Naturrelatert. Områder for regnskog er registrert nord for området. Foldafjorden 
er registrert som fjord med naturlig lavt oksygeninnhold i 
bunnvannet. 

+ 

Kulturminner Funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten.  + 
Landbruk En del dyrkamark, ellers skog med lav bonitet. + 
Landskap Skog, dyrkamark og myr. + 
Reindrift Utkant av område er registrert som tidlig høstbeite område. Det er 

ikke flyttlei i konflikt med området. 
++ 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge. Skole og barnehage innenfor 
området.  

++ 

Næringsliv og 
sysselsetning 

Viktig for Foldereid med tanke på å legge til rette for bosetnings, å 
gjøre lokalsamfunnet attraktiv.  

+ 

Folkehelse Lysløype innenfor området. ++ 
Strandsone Noen arealer ned mot sjøen. Bebyggelse er konsentrert utenfor 

strandsonen. 
++ 

Tettstedsutvikling Positivt for området. Tettsted med alle funksjoner.  ++ 
Friluftsliv Kort veg til Heimsnesfjellet og Grønnlandsfjellet.  ++ 
Sammendrag Dagens krav om kommuneplan erstattes med BFE-område.  +18 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjent forurensninger, tiltak fører ikke til forurensning.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Noe støy fra Rv17 som går gjennom område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 6 Det er grunnvannskilde for kommunalt vannanlegg innenfor området. Må ikke utsettes for 

forurensning, aktivitet i område skal ikke føre til mye forurensing.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 30 minutters utrykningstid fra Kolvereid, er lokalt slukkeutstyr tilgjengelig. 
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Ca. 40 minutter. Ligger på hoved ferdselsåren, slik at det er kortere vei til eventuelt sykehus. 
- Brannfare gress/lyng/skog 2 1 2 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Registrert tykk havavsetning i områder.  
- Ras 1 3 3 Avsatt område med potensiell rasfare ved Rv.17 i sammenheng med en bekk. Det ved ras her vil 

det kunne føre til stenging av viktig vegforbindelse.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Elv gjennom Stordalen kan avsatt som potensiell flomutsatt. Går gjennom bebyggelse.  
- Havstigning 1 2 3 Lite bebyggelse ned ved sjøen. Plassering lett for å  
- Overvann 2 2 4 Ligger ned mot sjøen, bekk gjennom Stordalen bør ikke lukkes.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrert. Men det er avsatt tykk havavsetninger i område, slik at det kan forekomme 

lommer.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 2 6 Rv. 17 går gjennom område. En del trafikk må påregnes.  
- Gående/syklende 2 2 4 Fra boligfelt på oversiden av Rv, er det tilrettelagt med gang og sykkelveg 
- Vann og avløp 1 1 1 Er etablert kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Det er  
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BFE-område 03 Follafjorden 
Område:  
Dagens formål BFE område: 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106 og 
107.  LNF mellom. 

Forslag Slå sammen eksisterende 
områder, for å få et stort og 
helhetlig område. 

Kvoter for bygging: Viderefører samme antall 
som i forrige planperiode. 
Sammenslått. 

Bolig Fritidsbebyggelse 
(+ naust) 

Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

6 4 (3) 2 
 

Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ikke kjente forurensninger eller støykilder.  ++ 
Beredskap Kortere utrykningsbil for brann enn ambulanse.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er et stort område med varierende forhold. Stort sett 
marineavsetninger, slik at det må gjøres en vurdering i hvert enkelt 
tilfelle.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

En del trafikk langs Fv. 770. Ikke tilrettelagt for gående og syklende. 
Eksiterende infrastruktur skal søkes brukes.  

+ 

Naturrelatert. Stort område med flere enkelt funn som er spredt.  Ansett som lavt 
konfliktnivå. 

+ 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Mye dyrkamark langs veg. Ellers varierende bonitet. + 
Landskap Varierende, noe strandsone. Bebyggelse langs hovedveg. + 
Reindrift Det er registrert flyttlei i deler av områder, området er avsatt som tidlig 

høstbeite område. 
- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Viktig for aksen Foldereid - Kolvereid med tanke på å legge til rette for 
bosetnings, å gjøre lokalsamfunnet attraktiv.  

++ 

Folkehelse Ikke negativt. Ligger lysløype i Krekklingan, samt fine utmarksområder. + 
Strandsone Område følger hovedsakelig veg, anses som lite privatiserende av 

strandsonen. 
++ 

Tettstedsutvikling Spredt bebyggelse, positivt for aksen Foldereid-Kolvereid ++ 
Friluftsliv Gode forhold både på land og sjø.  ++ 
Sammendrag Slå sammen flere områder og legge til rette for bygging langs Fv. 770 

fortetting av eksisterende bebyggelse.  
+15 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 1 2 Ikke kjente forurensninger i område,  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Noe støy fra veg. Ellers ikke støyutsatt.  
- Forurensning av vannkilder 2 2 4 Flere lokale vannkilder, må vises aktsomhet runde disse.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Varier etter plassering i område. Inntil 30 minutter må påregnes.  
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Varier etter plassering i område, Inntil 40 minutter på må regnes. Ligger på hoved ferdselsåren, slik 

at det er kortere vei til eventuelt sykehus. 
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom område. Eller ikke noe mer utsatt en øvrige område.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Store deler av område består av havavsetninger i varierende tykkelse, noe ligger på berg. Må 

sjekkes i hvert enkelt tilfell.  
- Ras 2 2 4 Flere områder er avsatt som potensielt snø- og /eller steinsprang områder. Plassering må søkes 

utenfor slike området.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Det er flere elver/bekker som går ned til fjorden gjennom område. Plassering skal søkes utenfor 

disse. 
- Havstigning 2 1 2 Bebyggelse skal fortrinnsvis plasseres sammen med øvrig bebyggelse rundt Fv770, kommer 

dermed over kote 3.5 
- Overvann 2 2 4 Elver og bekker innenfor området skal ikke lukkes. Anses ikke som store utfordringer med 

overvann.  
- Kvikkleire 3 2 6 Ikke registrert kvikkleire. Men er sannsynlig at det kan være lommer, da store deler av områder 

består av havavsetninger.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 3 6 Fv. 770 går gjennom område. En del trafikk i område. Eksisterende avkjørsler skal søkes benyttet. 
- Gående/syklende 2 3 6 Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Privat vann- og avløpsanlegg. Det er noen fellesanlegg for enkelte grender i område.  
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BFE-område 04 Salten 
Område:  
Dagens formål LNF 
Forslag Etablere BFE-område. 

Forslagstiller er grunneier 
Kvoter for bygging: Forslag på 5 fritidsboliger.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 5 0 

  
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Noe støy fra Fv. 770, ikke kjente forurensninger i område. Er 

trafostasjon innenfor område.  
+ 

Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode natur og miljøforhold.  ++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Fv.770 går gjennom område, det er ikke tilrettelagt for gående og 
syklende.  

- 

Naturrelatert. Sjø er avsatt som Fjord med lavt oksygen nivå i bunnvannet. Område 
trukket utenfor gullprikklav.  Kan være mulighet for funn innenfor 
område. 

+ 

Kulturminner Ikke registrert funn innenfor område. ++ 
Landbruk Fjell og knauser med lav boniter ++ 
Landskap Etablering i strandsone.  - 
Reindrift Område er avsatt som vinterbeite med intensiv bruk, samt at det går 

trekkvei gjennom området. Plassering må tilpasses slik at ikke 
trekkvei stenges. 

-- 

Barn og unge Ikke negativt. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse ikke bosetningshensyn.  0 

Folkehelse Gode forhold for folkehelse.  ++ 
Strandsone Ligger innenfor 100-meterbelte.  - 
Tettstedsutvikling Fortrinnsvis fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse ++ 
Friluftsliv Gode forhold for friluftsliv.  ++ 
Sammendrag Legges ut et nytt område med bakgrunn i innspill fra grunneier.  +13 
Tillegg/endring Området er justert etter 2.gangs høring med bakgrunn i innsigelse fra 

Fylkesmannen 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensninger i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Noe støy fra Fv. 770 må påregnes.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 2 Ingen vannkilder i området.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Kort utrykningstid fra Kolvereid. Ca. 10 min. 
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Akseptabel utrykningstid fra ambulanse. Ca. 25 min  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Det går flere høyspentledninger i område, samt etablert trafostasjon.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 1 1 Registrert som bart fjell. Gode grunnforhold 
- Ras 2 1 2 Lite område avsatt som potensiell skredområde. Plassering søkes utenfor dette område.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Plassering i utløpssonen fra Finnevatnet unngås.  
- Havstigning 1 2 2 Plassering skal søkes for å unngå konsekvenser.  
- Overvann 1 1 1 Kun mindre lokale bekker. 
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert. Fjell og sikker grunn. Lite sannsynlig innenfor planområde.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Fv. 770 går gjennom område, noe trafikk må påregnes.  
- Gående/syklende 2 3 6 Ikke tilrettelagt for gående og syklende innenfor området.  
- Vann og avløp 2 3 6 Det er ikke etablert vann og avløps i område.  
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BFE-område 05 Finne 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE-48 område 
Forslag Etablere BFE-område. 

Forslagstiller er grunneier 
Kvoter for bygging: Forslag på 5 fritidsboliger.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

2 5 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Fører ikke til støy og forurensning. Ikke kjente forhold innenfor 

område.  
++ 

Beredskap Akseptable utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode grunn og naturforhold innenfor område.  ++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Noe trafikk på Fv770, eller greier forhold. Det er Ikke etablert tiltak for 
myketrafikanter.  

+ 

Naturrelatert. Lomkjønna, er registrert som en svært viktig naturtype.  - 
Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten av 

funn. 
- 

Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 
Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  

+ 

Landskap Dyrkamark og strandsone.  + 
Reindrift Området er avsatt som vinterbeiteland, nordligste del av områder 

kommer inn i flyttlei. 
- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Stort sett landbruksrelatert, kort avstand til Kolvereid.  ++ 

Folkehelse Gode muligheter for å utøve folkehelse i nærområde ++ 
Strandsone Tiltak kan kommer innenfor 100-meterbelter - 
Tettstedsutvikling Lite bebyggelse, legger til rette for fortetting. + 
Friluftsliv Ikke negativt for friluftslivet ++ 
Sammendrag Legges ut et nytt område med bakgrunn i innspill fra grunneier. +13 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ikke kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Noe støy fra rv. 770må påregnes.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Fører ikke til forurensning av vannkilder 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 1 2 2 Ca. 5-10 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 2 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Fjell og breelvavsetning innenfor området. Deler av Buvika er avsatt som Marin strandavsetning.  
- Ras 1 1 1 Ingen hensynssoner er avsatt i kjente temakart.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Kun naust og bebyggelse helt i strandkanten kan bli berørte. Ny bebyggelse søkes plassert utenfor 

disse område.  
- Havstigning 1 2 2 Største delen av området ligger innenfor område som ikke blir berørt av havnivåstigning.  
- Overvann 2 2 4 Ingen større bekker eller elver innenfor planområdet.  
- Kvikkleire 2 2 4 Kan forekomme lommer av Kvikkleire. Størst sannsynlighet i Buvika.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 En del trafikk langs Rv770 
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det er kommunalt vann innenfor området, avløp må etableres separat.  
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BFE-område 06 Skaga 
Område:  
Dagens formål BFE område 45, 46 og BR 15 og 

16 
Forslag Slå sammen BFE områder 
Kvoter for bygging: Viderefører samme antall som 

i forrige planperiode. 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

11 6 (6) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold  ++ 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Stort sett hele område avsatt som Marine strandavsetninger. Det er 
funn av kvikkleire innenfor område. Tiltak må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle.  

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

En del trafikk på fv569, ingen tiltak for gående og syklende. Veg med 
streng holdningsklasse, eksisterende avkjørsler skal benyttes.  

- 

Naturrelatert. Ikke registrert arter eller naturtyper innenfor området som fører til 
konflikter 

++ 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Mye dyrkamark. Tiltak skal føre til fortetting. ++ 
Landskap Åpen landlig landskap helt ned til sjø. + 
Reindrift Beiteland for rein. Tiltak skal fortrinnsvis plasseres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse, konflikter anses som små.   
+ 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, noe sysselsetting ellers. Kort pendler veg. + 

Folkehelse Gode muligheter for folkehelse. Skiløype innenfor område. ++ 
Strandsone Deler av område ligger innenfor strandsonen. Lavt konfliktnivå. + 
Tettstedsutvikling Positivt for grenden.  + 
Friluftsliv Gode forhold for friluftsliv, merkede stier opp til Vattind. ++ 
Sammendrag Slå sammen flere mindre BFE områder til et større ett.  +15 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 1 2 Ingen kjent forhold.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Støy fra fv. 569 i området. Ellers ingen kjente støykilder.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Området er tilknyttet kommunal vannledning. Det er ikke  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 10-15 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Stort sett hele område avsatt som marin strandavsetning. 
- Ras 1 1 1 Det er ikke registrert aktsomhetsområder som utsatt for ras innenfor område.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Flatt landskap, ligger ut mot sjøen. Store deler av området ned mot sjø er avsatt med potensiell 

aktsomhetsfare.  
- Havstigning 2 2 4 Sjønæreområder er utsatt. Største delen av bebyggelsen er plassert på nordsiden av veg, eller i ens 

lik høyde at de ikke blir berørt.  
- Overvann 2 2 4 Lokal håndtering. Det går også flere mindre bekker/elver gjennom område og ut i sjøen. 
- Kvikkleire 2 3 6 Det er funnet flere partier med kvikkleire, da i forbindelse med fv. 769.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 2 6 En del trafikk langs fv. 769 til fergeleiet på Hofles.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende. Stort sett oversiktlige veier innenfor området. Mye av 

området har også nedsatt fartsgrense.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det er kommunalt vann innenfor området. Avløp må løses som privat anlegg.  
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BFE-område 07 Roparneset – Fikkan  
Område:  
Dagens formål BFE område 16, 18, 19, 20 og 

44, samt noe LNF og BR 4. 
Forslag Slå sammen BFE områder 
Kvoter for bygging: Viderefører samme antall som 

i forrige planperiode. 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

10 15 (7) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/stø
y  

Ingen kjente forhold  + 

Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Store deler av område er avsatt som marin strandavsetninger. Det er 
ikke funn av kvikkleire, eller stor rasfare. Men lokale grunnforhold bør 
legges til grunn ved nybygging.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

En del trafikk langs. Fv. 569, veg med streng holdningsklase. Det er ikke 
tilrettelagt for gående og syklende innenfor område. Eksisterende 
avkjørsel må søkes benyttet.  

0 

Naturrelatert. Områder er avsatt som marine avsetninger. Det kan forekomme funn av 
eventuelt kvikkleire. Tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfell.  

- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. 
Spesielt mange på Varøya. 

-- 

Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 
Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  

- 

Landskap  + 
Reindrift Beiteland for rein. Tiltak skal fortrinnsvis plasseres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse, konfliktnivå anses dermed som lite.  
+ 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, noe sysselsetting ellers. Viktig for grendene 
med tanke på økt aktivitet. Kort pendler veg til Kolvereid, Rørvik og Val      

++ 

Folkehelse Gode muligheter for folkehelse i område. ++ 
Strandsone Deler av område innenfor strandsonen. - 
Tettstedsutvikling Ønsket fortetting i område. ++ 
Friluftsliv God tilrettelagt for friluftsliv.  ++ 
Sammendrag Slå sammen flere mindre BFE områder til et større ett. +9 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område, noe støy fra trafikk.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 10-20 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 10-20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Nesten hele område er avsatt som marin strandavsetning og tykk havavsetning.  
- Ras 2 1 2 Ikke registrert områder med potensiell fare for steinskred, noen mindre områder med snøskred.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Ligger langt inne i arnøyfjorden, det er små farer for stormflo og flom fra elver.  
- Havstigning 2 2 4 Område som ligger ved sjøen er utsatt for havnivåstigning. Plassering må tilpasses.  
- Overvann 2 2 4 Flere mindre bekker og vassdrag går gjennom område. Bekker må ikke lukkes. 
- Kvikkleire 2 2 4 Potensiell fare får å kunne finne områder med leire, da hele området består av marine avsetninger.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 3 6 En del trafikk langs fv. 569. Streng holdningsklasse på vegen.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke etablert tiltak for gående og syklende innenfor området.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det er kommunalt vann og private avløp innenfor den største delen av området. På Varøya og 

Fikkan er det deler av bebyggelsen som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  
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BFE-område 08 Sjånes 
Område:  
Dagens formål Br-29 
Forslag LNF og BFE-område 21 og 22 
Kvoter for bygging: Videreføre dagens kvote.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

4 5(3) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/stø
y  

Ingen kjente forhold  + 

Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Store deler av område er avsatt som marin strandavsetninger. Det er 
funn av kvikkleire i nærheten. Lokale grunnforhold bør legges til grunn 
ved nybygging.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Noe trafikk langs fv. 768. Området har 60 sone, det er ikke egne tiltak 
for myketrafikanter.  

0 

Naturrelatert. Ingen registrerte konflikter ++ 
Kulturminner Flere funn innenfor område. Spesielt mot Valvågen. Varslingsplikt 

innenfor 100 meter.  
-- 

Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 
Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  

- 

Landskap Strandsone, landbruksarealer.  - 
Reindrift Flyttlei gjennom området. Hensyn til flyttlei må i varetas ved plassering 

av nye tiltak. 
- 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet. Viktig med tanke på etablering i området og 
aksen Kolvereid – Abelvær. Nær tilknytning til val videregående skole.  

++ 

Folkehelse Gode forhold for folkehelse. ++ 
Strandsone Området grenser mot strandsonen. Odder og nes søkes bevart ubebygd. + 
Tettstedsutvikling Positivt for område med fortetting. ++ 
Friluftsliv Gode muligheter for friluftsliv i område.  + 
Sammendrag Positivt å videreføre og slå sammen 2 BFE-områder. Nær tilknytting til 

val videregående skole.  
+9 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område, noe støy fra trafikk.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 10-20 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 10-20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Nesten hele område er avsatt som marin strandavsetning og tykk havavsetning.  
- Ras 1 1 1 Ikke registrert områder med potensiell fare for steinskred eller snøskred.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Det er små farer for stormflo og flom fra elver.  
- Havstigning 2 2 4 Område som ligger ved sjøen er utsatt for havnivåstigning. Plassering må tilpasses.  
- Overvann 2 2 4 Lite bekker og vassdrag i område. Bekker bør ikke lukkes. 
- Kvikkleire 3 2 6 Potensiell fare får å kunne finne områder med leire, da hele området består av marine avsetninger. 

Det er funn av kvikkleire ved val.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 En del trafikk langs fv. 568.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke etablert tiltak for gående og syklende innenfor området.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kommunalt vann i område. Private avløpsanlegg.  
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BFE-område 09 Stein 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 23, 24, 25 

og 26 
Forslag Etablere ett felles BFE-område.  
Kvoter for bygging: Sammenslå kvoter og viderefør  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

8 13 (5) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold  + 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Store deler av område er avsatt som marin strandavsetninger der 
det ikke er fjell. Lokale grunnforhold bør legges til grunn ved 
nybygging.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Noe trafikk langs fv. 768.  0 

Naturrelatert. Registrert forekomster av kystfuruskog, samt bløtbunnsområde i 
deler av strandsonen.  

+ 

Kulturminner Funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
- 

Landskap Kystlandskap, landbruksarealer og strandsone.  + 
Reindrift Registrert som vinterbeite, senvinterland intensivt bruk.  + 
Barn og unge Gode forhold for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, noe sysselsetting ellers. Viktig med tanke på 
etablering i området og aksen Kolvereid – Abelvær. 

++ 

Folkehelse Gode forhold for folkehelse. ++ 
Strandsone Deler av område ligger innenfor 100-meterbelte, bebyggelse søkes 

samlokalisert med eksisterende. 
+ 

Tettstedsutvikling Positivt for fortetting i område. Mye utvikling på val.  ++ 
Friluftsliv Gode forhold, Arnøyfjorden er blant annet avsatt som regionalt 

viktig båtutfartsområde.  
++ 

Sammendrag Positivt å slå sammen 4 små områder til et større.  14 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område, noe støy fra trafikk.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 15-25 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 20-25 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Grunnforholdene består av marine strandavsetninger og fjell.  
- Ras 3 1 3 Det er avsatt flere områder med potensielt snøskred. Bebyggelse er trukket ut av disse områdene.  
- Stormflo/flom 3 2 6 Områder mot sjø kan være utsatt for stormflo iht. aktsomhetskart.  
- Havstigning 2 1 2 Områder ved kysten er utsatt, berører små deler av område.  
- Overvann 2 1 2 Kun lokal vannføringer. Ikke noen større elver og bekker innenfor område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrer innenfor området. Det er registret funn ved val, potensielt at det kan være innenfor 

område.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 En del trafikk langs fv. 568.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke etablert tiltak for gående og syklende innenfor området.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kommunalt vann i område. Private avløpsanlegg.  
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BFE-område 10 Klungset 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 27 
Forslag Videreføre BFE område 
Kvoter for bygging: Videreføre tidligere kvote 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 2(1) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/stø
y  

Ingen kjente forhold  + 

Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Områder nord for veg er avsatt som potensielt skredområde både for 
stein og snøskred. Plassering bør være sør for veg.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Deler av området har kommunalt vann, det er lite trafikk i område.  + 

Naturrelatert. Bløtbunnsområde i strandsonen er registrert for store deler av 
området.  

+ 

Kulturminner Funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter. 
+ 

Landskap Kystlandskap, strandsone og landbruksarealer.  ++ 
Reindrift Deler av området er registrert som vinterbeite, senvinterland intensivt 

bruk. 
+ 

Barn og unge God tilgang til naturlige lekearealer for barn og unge.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, noe sysselsetting ellers. Viktig med tanke på 
etablering i området og aksen Kolvereid – Abelvær. 

++ 

Folkehelse Gode forhold for folkehelse. ++ 
Strandsone Store områder innenfor 100-meterbeltet. Bebyggelse skal føre til 

fortetting. 
- 

Tettstedsutvikling Vil legge til rette for fortetting av eksisterende bebyggelse.  ++ 
Friluftsliv Gode mulig for friluftslivet. ++ 
Sammendrag Viderefører dagens område uendret.  +16 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 25 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 25-30 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Grunnforholdene består av marine strandavsetninger og fjell.  
- Ras 3 3 9 Det er bratte fjell opp mot Hundhammarfjellet. Det er avsatt potensiell rasfare for snø og stein 

flere plasser innenfor området. Bebyggelse bør fortrinnsvis plasseres sør for veg som går gjennom 
område.  

- Stormflo/flom 2 2 4 Områder mot sjø kan være utsatt for stormflo iht. aktsomhetskart.  
- Havstigning 2 1 2 Områder ved kysten er utsatt, berører små deler av område.  
- Overvann 2 1 2 Kun lokal vannføringer. Ikke noen større elver og bekker innenfor område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrer innenfor området. Det er registret funn ved val, potensielt at det kan være innenfor 

område.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 1 2 Ikke gjennomgangstrafikk i område.  
- Gående/syklende 1 1 1 Lite trafikk i område, hensyn til myketrafikanter anses som tilfredsstillende. 
- Vann og avløp 2 1 2 Deler av området har kommunal vanntilførsel. Det er kun private avløpsanlegg.  
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BFE-område 11 Ramstad 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 28 
Forslag Videreføre og utvide BFE 

område 28 
Kvoter for bygging: Videreføre kvote for tidligere 

område  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

4 1(1) 1 
 

Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold  + 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Deler av område er avsatt som Marine avsetninger, lokaleforhold 
må vurderes ved bygging. Ellers liten konsekvens.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Kommunalt vann i område. Ikke vestlig stor trafikk belastning.  + 

Naturrelatert. Registrert område med kystlynghei innenfor området. Det er også 2 
forekomster av gråspette registret i nærheten til området.  

- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. -- 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
++ 

Landskap Jordbruksområde, kystlandskap og strandsone.  + 
Reindrift Deler av området er registrert som vinterbeite, senvinterland 

intensivt bruk. Ytterkant av beiteområde. 
+ 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, noe sysselsetting ellers. Viktig med tanke 
på etablering i området og aksen Kolvereid – Abelvær. 

++ 

Folkehelse Gode muligheter for utøvelse av folkehelse.  ++ 
Strandsone Deler av områder ligger i 100 metersbelte. Bebyggelse skal føre til 

fortetting. 
+ 

Tettstedsutvikling Viktig for å tilrettelegg for fortetting i grenden. ++ 
Friluftsliv Gode forhold for utøvelse av friluftsliv. ++ 
Sammendrag Utvider eksisterende område og videreføres.  +15 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 25-30 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 25-30 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Fjell og marine strandavsettinger registrert innenfor område.  
- Ras 1 1 1 Mindre området avsatt som potensielt snøskredfare. Snøfattig område.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Bygg bør trekkes unna sjøkanten, da det ligger værutsatt til ut mot havet.  
- Havstigning 2 2 4 Plassering må trekkes slik at det ikke kommer i konflikt med havnivåstigning.  
- Overvann 1 2 2 Ingen bekker eller elver av noen størrelse innenfor område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrerte funn innenfor området.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Noe trafikk langs fv. 568 til Abelvær. 
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke etablert tiltak for gående og syklende innenfor området.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kommunalt vann i område. Private avløpsanlegg.  
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BFE-område 12 Flosand 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 12 
Forslag Videreføre og utvide BFE 

område 12 
Kvoter for bygging: Videreføre kvote for tidligere 

område  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 2(2) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold  + 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Deler av område er avsatt som Marine avsetninger. Forhold til 
havnivåstigning må vurderes ved plassering av tiltak. 

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Kommunalt vann i område. Ikke vestlig stor trafikk belastning.  + 

Naturrelatert. Kvernvassbekken, kalksjø med lokal viktig verdi ligger innenfor område. 
Det er registrert oter, sivspurv, blåstrupe og broddtjenaks innenfor 
område (kvernvassbekken) det er arter med stor forvaltningsinteresse. 
Deler av sjøområdene er registrert som skjellsand forekomst. Nye tiltak 
søkes plasser utenfor konfliktområder.  

- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. -- 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
- 

Landskap Kystlandskap, strandsone og jordbruksinteresser.  + 
Reindrift Deler av området er avsatt som høst og vinterbeite med intensivbruk.  - 
Barn og unge Gode forhold for barn og unge. God tilgang på naturlig lekeområde. + 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, lite sysselsetting ellers. Kort veg til Kolvereid og 
Rørvik.  

+ 

Folkehelse Gode muligheter for utøvelse av folkehelse.  ++ 
Strandsone Mye odder og nes, veg er i områder satt som skille mot strandsonen for 

å begrense privatiseringen innenfor strandsonen.  
+ 

Tettstedsutvikling Legger til rette for fortetting av område. ++ 
Friluftsliv Gode muligheter for utøvelse av friluftsliv.  ++ 
Sammendrag Slå sammen flere BFE områder og viderefør under ett.  +9 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 15-20 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 15-20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 4 4 Fjell og marine strandavsetninger. Tynt dekke ned til fjell.  
- Ras 2 2 4 Kun mindre område ned mot sjø der det er bratt. Plassering søkes unngått slike områder.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Områder mot sjøen kan være utsatt iht. aktsomhetskart. Plassering skal søkes utenfor disse 

områdene.  
- Havstigning 2 3 6 Deler av område ligger lavt over sjøen. Plassering søkes over kote 3.5  
- Overvann 1 2 2 Kun mindre bekker og elver. Skal ikke lukkes.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrert. Men kan være mindre lommer.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Lite trafikk i område. Noe gjennomkjøring til Arnøya via fv.535 
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Store deler av område har kommunalt vann. Det er privat avløpsanlegg.  
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BFE-område 13 Arnøya 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 12 og 13 
Forslag Videreføre område og etablere 

et felles BFE-område.  
Kvoter for bygging: Slå sammen og viderefør 

kvote.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

7 4 (3) 1  
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold  + 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Forhold til havnivåstigning må vurderes ved plassering av tiltak. 0 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Kommunalt vann i område. Ikke vestlig stor trafikk belastning.  + 

Naturrelatert. Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor 
området, blant annet lomvi, hettemåke, lappspurv, bergirisk, 
skjærpiplerke, stær, vipe og storspove. Det er å registrer strandeng 
og strandsump innfor området. Deler av områder i sjø er registrert 
som bløtbunnsområde.  

-- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. -- 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
+ 

Landskap Kystlandskap, jordbruksarealer.  ++ 
Reindrift Ikke registrert reindrift og samiske interesser i området.  ++ 
Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet, lite sysselsetting ellers. ++ 

Folkehelse Gode forhold for folkehelse. ++ 
Strandsone Nesten hele område ligger i strandsonen, veg skiller noe av 

bebyggelsen fra sjøen. 
- 

Tettstedsutvikling Positivt for område, en del tilflytning.  ++ 
Friluftsliv Gode muligheter, spesielt sjørettet. ++ 
Sammendrag Slå sammen 2 BFE-Områder og utvid de litt.  +14 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 1 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Kommunalt vann i område, kun enkelte husstander som ikke er tilknyttet. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 20 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Fjell og marine strandavsetninger. Tynt dekke ned til fjell.  
- Ras 1 2 2 Kun mindre område ned mot sjø der det er bratt. Plassering søkes unngått slike områder.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Områder mot sjøen kan være utsatt iht. aktsomhetskart. Plassering skal søkes utenfor disse 

områdene.  
- Havstigning 2 3 6 Deler av område ligger lavt over sjøen. Plassering søkes over kote 3.5  
- Overvann 2 2 4 Består av øygrupper, kun mindre mengder lokalt overvann.  
- Kvikkleire 1 2 2 Ikke registrert. Men kan være mindre lommer.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Lite trafikk i område.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det er etablert kommunalt vann til Arnøya og utover til Sandøya, Kongensøya og Kjeøya. 

Avløpsanlegg er private. 
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BFE-område 14 Torstad 
Område:  
Dagens formål BFE område 1. 
Forslag Videreføre BFE-område 
Formål med plan Videreføre tidligere kvote.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

3 2 (2) 1 (5) 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold. Kan bli noe støy fra Kråkøya når det blir full 

drift der.  
0 

Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Forhold til havnivåstigning må vurderes ved plassering av tiltak. Elver 
og bekker må ikke lukkes.  

+ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område. Deler av område har 
gjennomgangstrafikk til Eidshaug og Måneset.  

- 

Naturrelatert. Registrert skjellsand i deler av sjøområdene. Registrert 
enkelforekomster av Bergirisk innenfor området.  

+ 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
- 

Landskap Kystlandskap, jordbruksinteresser og strandsone.  + 
Reindrift Deler av området er avsatt som vinterbeite (senvinterland) med 

intensivbruk. Det går også trekkveier i området.  
- 

Barn og unge God tilgang til naturlige lekearealer. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Kort veg til Ottersøya med tilhørende aktiviteter. ++ 

Folkehelse Fine forhold.  ++ 
Strandsone Mye av områder ligger innenfor strandsonen. Bebyggelse skal føre til 

fortetting 
+ 

Tettstedsutvikling Vil føre til fortetting.  ++ 
Friluftsliv Gode mulighet for friluftsliv. Kort veg til friluftsområde Hestviktind. ++ 
Sammendrag Viderefør dagens BFE område uendret.  +11 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område. Kan bli noe støy fra Kråkøya i Vikna, når det blir full drift der.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilde i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 20-25 min utrykningstid fra Kolvereid  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 15 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag.  
Naturrelatert og miljøforhold 
- Grunnforhold 2 2 4 Fjell og noe marineavsetninger innenfor område.  
- Ras 2 2 4 Ikke spesielt utsatt. Fjell høyere opp er avsatt som potensielt skredfare, utløpsområder går ikke i 

de områdene som er lagt ut til bebyggelse.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Det går flere elver/bekker i område som går ut til sjøen. Områder rundt vassdrag er avsatt som 

aktsomhetsområde. 
- Havstigning 2 2 4 Området ligger langs sjøen, det stort sett bratt opp fra sjøen, slik at områder som bebygges ikke vil 

komme i konflikt med havnivåstigning.  
- Overvann 2 3 6 Elver og bekker i område som går ut i sjøen skal ikke lukkes eller demmes opp.  
- Kvikkleire 2 2 4 Det er ikke funn innenfor område. Med bakgrunn av at det er marieneavsetninger kan det ikke 

utelukkes at det kan finnes mindre lommer av leire.  
Samferdsel/infrastruktur 
- Trafikk 2 2 4 Lite trafikk i område. Noe gjennomkjørings trafikk til Eidshaug og Måneset.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 15 Eidshaug 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 60, 61 og 

62 
Forslag Slå sammen BFE-områdene til 

et større område 
Kvoter for bygging: Slå sammen kvoter og 

viderefør de.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

4 9(3) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

 
 

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  0 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er marine strandavsetninger i område, det har tidligere gått ras i 
Bogen. På bakgrunn av dette bør det gjøres en eksakt vurderinger av 
grunnforholdene ved etablering av nye tiltak.  

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område. Deler av område har 
gjennomgangstrafikk til Måneset.  

- 

Naturrelatert. Det er registrert art med stor forvaltningsinteresse innenfor området, 
vaktel. 

- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Spesielt ut mot skipsleia. Varslingsplikt for 
arbeid i nærheten. 

-- 

Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. Jordvernet 
ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  

+ 

Landskap Kystlandskap, landbruk og strandsone. + 
Reindrift Området er avsatt som senvinterbeit (intensiv bruk) og ligger i utkanten av 

oppsamlingsområde. Det går flyttlei gjennom området som er til svømelei 
over til Gjerdinga.   

- 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk i nærområdet. Viktig for grenden Eidshaug med videre 
muligheter for etablering. Kort veg til båtbyggeri på Måneset. 

++ 

Folkehelse Ikke negativt. ++ 
Strandsone Mye av område i strandsonen. Tiltak skal føre til fortetting. + 
Tettstedsutvikling Fører til fortetting i grenden Eidshaug. Mye fritidsboliger i område. ++ 
Friluftsliv Kort veg til Nord-Salten som er registrert som båt utfart. Det er registrert 

badeplass med regional verdi innenfor område. 
++ 

Sammendrag Viderefør dagens områder og slå de sammen til et større 
sammenhengende område.  

+7 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilde i område. Avsatt hensynssone rundt drikkevannskilde Eidshaugsvatne.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 25-30 min utrykningstid fra Kolvereid. Er mindre lokal beredskap.  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 20 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 3 4 12 Det er marine strandavsetninger innenfor område. Det har tidligere gått ras innenfor deler av 

område. Slik at grunnforholdene kan delvis være utfordrende.  
- Ras 3 4 12 Det har tidligere gått ras i område ved Bogen. Slik at det er en viss risiko for ras i område. Det er 

også registrert flere aktsomhetsområder både for stein, og steinsprang. Det er spesielt langs Salten 
og sør for Fv. 543 som er utsatt.  

- Stormflo/flom 2 2 4  
- Havstigning 2 2 4 En del av arealet er avsatt som aktsomhetsområde for havnivåstinging. Ved tiltak innenfor disse 

områdene, må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
- Overvann 2 2 4 Det går elv fra Eidshaugsvatne som er avsatt som aktsomhetsområde.  
- Kvikkleire 3 3 9 Det er ikke registrert kvikkleire. Ras i bogen besto av leire. Slik at enkelte lommer kan forekomme.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Lite trafikk i område. Noe gjennomkjørings trafikk til Måneset.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 16 Måneset 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE område 59 og 114 
Forslag Slå sammen BFE-område og 

utvid noe nordover. 
Kvoter for bygging: Viderefør eksisterende kvoter.   
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

5 6(3) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  0 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er marine strandavsetninger i område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Større tareskogforekomst i sjøen utenfor området. Ingen 
registrerte konflikter på land.  

+ 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Varslingsplikt for arbeid i nærheten.  - 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
+ 

Landskap Kystlandskap, landbruk og strandsone. + 
Reindrift Deler av område er avsatt som vinterbeite med intensiv bruk. Det 

er flyttlei over til Eidshaug sør for område.  
- 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge. Barnehage på Værum ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Er båtbyggere på Måneset, viktig å tilrettelegge for videre utvikling i 
grenden.  

++ 

Folkehelse Gode muligheter for utøvelse av folkehelse. ++ 
Strandsone Deler av område ligger innenfor strandsonen. Bebyggelse skal føre 

til fortetting.  
+ 

Tettstedsutvikling Positivt for tettstedet Måneset. ++ 
Friluftsliv Kort veg til Nord-Salten som er registrert som båt utfart + 
Sammendrag Viderefør dagens områder og slå de sammen.  +10 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Felles privat vannkilde i område. Avsatt hensynssone rundt drikkevannskilden Sørnublivatne.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 25-30 min utrykningstid fra Kolvereid. Er mindre lokal beredskap.  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Ca. 25 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Område består stort sett av fjell og marine strandavsetninger 
- Ras 2 2 4 Det er registrert noen aktsomhetsområder pga. bratt terreng. Det er sort sett potensielle 

utløpsområder som er avsatt. Det er ikke kjente ras i område.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Bebyggelse er ikke plassert eller skal plasseres i utsatte områder. 
- Havstigning 2 2 4 Sjønære områder utsatt. Bebyggelse søkes trukket opp fra sjø.  
- Overvann 2 2 4 Ingen større elver eller bekker i område. Kun mindre overvannshåndtering.  
- Kvikkleire 2 3 6 Det er ikke registrert kvikkleire. Enkelte lommer av kvikkleire kan forekomme. 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Lite trafikk i område.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 17 Liaaunet 
Område:  
Dagens formål BFE område 57 
Forslag Videreføres etter innspill fra 

grunneier  
Kvoter for bygging: Kvote videreføres  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 4(1) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  0 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er marine strandavsetninger i område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Ingen registrerte konflikter ++ 
Kulturminner Ikke funn innenfor området. Men flere funn på odder og nes ut 

mot fjorden.  
++ 

Landbruk Mye dyrkamark innenfor området. Jordvernet ivaretar 
landbruksinteresser ved konflikter.  

+ 

Landskap Strandsone, kystlandskap og landbruksinteresser.  + 
Reindrift Ligger inntil flyttlei og samlingsområde. Det er avsatt 

vinterbeiteområde i nærheten. 
+ 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse. Ikke bosetningshensyn.  0 

Folkehelse Ikke negativt for folkehelse. ++ 
Strandsone Deler av område ligger i strandsone. Tiltak skal føre til fortetting - 
Tettstedsutvikling Positivt for område, lite bebyggelse i område i dag. Noen gårder. + 
Friluftsliv Gode muligheter for utøvelse av friluftsliv både på land og sjø. ++ 
Sammendrag Viderefør dagens område, iht innspill fra grunneier.  +12 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy 
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 3 2 6 Ca. 40-45 min utrykningstid fra Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 3 2 6 Ca. 35 min fra ambulansesentral på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag.  
Naturrelatert og miljøforhold 
- Grunnforhold 2 3 6 Registrerte marine strandavsetninger i område.  
- Ras 2 3 6 Det er potensielt utløpsområde innenfor deler av område. Både for  
- Stormflo/flom 1 2 2 Ingen bekker/elver av størrelse innenfor området. 
- Havstigning 2 2 4 Noe område ligger nede mot sjøen. Plassering i forhold til havstigning er uproblematisk.  
- Overvann 1 2 2 Mindre mengder lokal overvann,  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registret i område. Lommer kan forekomme.  
Samferdsel/infrastruktur 
- Trafikk 1 1 1 Lite trafikk i område. Ligger helt på enden av veg. 
- Gående/syklende 1 1 1 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 18 Ramfjord 
Område:  
Dagens formål LNF 
Forslag Nytt område  
Kvoter for bygging: Framtidig masseuttak 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 2(2) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  0 
Beredskap Akseptabel utrykningstid.  + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er marine strandavsetninger i område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Registrert som fjord med naturlig lavt oksygennivå i bunnvannet. Det 
er registrert område med gråspette ut mot Tennskjæret.  

- 

Kulturminner Flere funn innenfor området. Spesielt ut mot fjorden. Varslingsplikt 
for arbeid i nærheten. 

- 

Landbruk Mye dyrkamark innenfor området. Jordvernet ivaretar 
landbruksinteresser ved konflikter.  

+ 

Landskap Landbruksarealer og strandsone.  + 
Reindrift Deler av området er avsatt som vinterbeiteland med intensivbruk.  + 
Barn og unge Gode forhold for barn og unge.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Det er stort sett landbruksnæring i området.  ++ 

Folkehelse Ikke negativt for folkehelse. ++ 
Strandsone Noen odder og nes innenfor område. Bebyggelse søkes lokalisert med 

eksisterende bebyggelse. 
+ 

Tettstedsutvikling Viderefør BFE-område for å tilrettelegge for fortetting i grenden. 
Viktig for lokalsamfunnet.  

++ 

Friluftsliv Bra tilgang på friluftsområde, blant annet Nord-Salten på sjø. ++ 
Sammendrag Viderefør dagens område.  +11 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 20 minutters utrykningstid fra Kolvereid. 
- Utrykningstid ambulanse 3 2 6 Ca. 35 min fra ambulansesentral på Rørvik. 
- Brannfare gress/lyng/skog 3 1 3 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Det er avsatt tykk havavsetning og tykk morene innenfor område.  
- Ras 2 3 6 Noe områder er avsatt som potensiell utløpsområde pga. bratt terreng.  
- Stormflo/flom 2 1 2 Ingen større bekker og elver innenfor området.  
- Havstigning 2 1 2 Ligger langt inne i en fjord, det er lite del av område som blir berørt av havnivåstigning.  
- Overvann 2 2 4 Kun mindre lokale forhold for enkelteiendommer.  
- Kvikkleire 2 2 4 Det er ikke registrert. Men ikke usannsynlig at enkelt lommer kan finnes.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 2 2 Lite trafikk i område.  
- Gående/syklende 1 3 2 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 19 Eiternes 
Område:  
Dagens formål BFE område 83 
Forslag Videreføre dagens område. 
Kvoter for bygging: Videreføre dagens kvote.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 3 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  + 
Beredskap Noe lang utrykningstid både for brann og ambulanse.  - 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Det er marine strandavsetninger i område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Større tareforekomst er registrert i sjøen vest for området. Det er å 
registrerte kystlynghei sør for området. Ellers ingen konflikter inne 
på selve området.  

+ 

Kulturminner Funn innenfor område. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Mye dyrkamark innenfor området. Jordvernet ivaretar 

landbruksinteresser ved konflikter.  
+ 

Landskap Kystlandskap og landbruksinteresser. Odder og nes sør for område. ++ 
Reindrift Senvinterbeiteland med intensivbruk. Grenser inntil trekkvei.  + 
Barn og unge Gode forhold for barn og unge. + 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Det er stort sett landbruksnæring i området. + 

Folkehelse Ikke negativt for folkehelsen. ++ 
Strandsone Område trukket noe fra sjå for å bevare strandsone. ++ 
Tettstedsutvikling Viderefør BFE-område for å tilrettelegge for fortetting i grenden. 

Viktig for lokalsamfunnet. Noe press på fritidsbebyggelse i området.  
++ 

Friluftsliv Gode mulighet.  ++ 
Sammendrag Positiv til å videreføre dagens område. En del søknader om aktivitet 

i område.  
+12 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Kolvereid. Lav brannfare ifbm fritidsboliger. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 45 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 3 1 3 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Område består av fjell og marin strandavsetninger.  
- Ras 2 2 4 Deler av område er avsatt som potensiell fare pga. bratt terreng. Plassering skal søkes utenfor 

disse områdene.  
- Stormflo/flom 1 2 2 Ingen bekker og vassdrag innenfor område.  
- Havstigning 1 1 1 Område trukket opp fra sjøen. Dermed ikke utsatt.  
- Overvann 2 2 4 Kun lokal avrenninger. Ingen bekker og vassdrag innenfor område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrert. Kan forekomme mindre lommer.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 2 2 Lite trafikk i område. Ligger helt på enden av vegen.  
- Gående/syklende 1 3 2 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 20 Drageid 
Område:  
Dagens formål BFE område 66, LNF og BR 20 
Forslag Slå sammen BR20 og BFE 66 

område.  
Kvoter for bygging: Kvote for tidligere BFE-område 

videreføres.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 2(2) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold.  + 
Beredskap Noe lang utrykningstid både for brann og ambulanse.  - 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Grunnforhold varierer. Det er registrert enkelte mindre 
løsmasseskred i område. Ellers er det ikke registrert 
aktsomhetsområder.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Nord-delen av området er avsatt som fjorder med lavt oksygennivå i 
bunnvannet. Ellers ingen registrerte konflikter.  

+ 

Kulturminner Funn i tilknytning til område. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
+ 

Landskap Kystlandskap, strandsone og landbruksområder.  + 
Reindrift Områder er avsatt som vinterbeiteland med intensivbruk. Nord i 

områder er det avsatt flyttlei og svømmelei over Årsetfjorden. Vest 
for område er det avsatt område til beitehage for rein.  

+ 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge. Tilgang til naturlige lekeområder. + 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Landbruk. Ellers lite med arbeidsplasser foruten pendling. Størst 
trykk på fritidsbebyggelse i område. 

+ 

Folkehelse Ikke negativt. ++ 
Strandsone Område grenser til strandsonen. Bebyggelse søkes plassert i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
+ 

Tettstedsutvikling Tilrettelegge for fortetting i grenden. Viktig for lokalsamfunnet. 
Størst økning innen fritidsbebyggelse i området. 

++ 

Friluftsliv Gode muligheter for utøvelse av friluftsliv på sjø og land.  ++ 
Sammendrag Positivt å slå sammen og videreføre dagens område. Plankravet 

utgår.  
+11 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Kolvereid. Mulighet med bistand fra nabokommunen ved større 

hendelser.  
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 45 minutters utrykningstid fra Rørvik. Mulighet med bistand fra nabokommunen ved større 

hendelser. 
- Brannfare gress/lyng/skog 3 1 3 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Fjell og tykk havavsetning, samt deler avsatt som marin strandavsetning.  
- Ras 3 2 6 Ikke avsatt som fareområde i temakart. Det er registrert flere mindre løsmasseskred ifbm. veg. 

Omfang er ikke godt beskrevet. Må tas hensyn til dette ved nye tiltak.  
- Stormflo/flom 2 1 2 Ingen bekker eller elver går ut i område.  
- Havstigning 2 2 4 Område grenser ned mot sjø. Plassering må tilpasses slik at det ikke usettes for havnivåstigning.  
- Overvann 1 2 2 Kun lokalt overvann, det er ingen større bekker og elver som går gjennom område.  
- Kvikkleire 2 2 2 Ikke registrert. Lommer kan forekomme.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 2 2 Lite trafikk i område. Ligger helt på enden av vegen.  
- Gående/syklende 1 3 2 Ikke tilrettelagt for gående og syklende.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kun private vann- og avløpsanlegg innenfor område.  
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BFE-område 21 Salsbruket 
Område:  
Dagens formål K4. Kommunedelplan 

Salsbruket og BFE område 36 
Forslag Etablere BFE-område som 

erstatter kravet om 
kommunedelplan og BFE-36 

Kvoter for bygging: Forslag fra administrasjonen 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

5 5(2) 1 
 

Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Noe forurensning innenfor industriområde. Ellers er det ingen kjente 

forhold.  
+ 

Beredskap Noe lang utrykningstid både for brann og ambulanse. Er avhengig av 
ferge for forbindelse til Kolvereid og Rørvik. Ambulanse tilgjengelig 
fra Høylandet.  

- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Marine avsetninger i område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Kommunalt vann og avløpsanlegg for størstedelen av område.  + 

Naturrelatert. Det er registrert mindre områder avsatt som regnskog. Naturtype 
Lirype er registrert innenfor planområdet.  

+ 

Kulturminner Funn inne på område. Varslingsplikt for arbeid i nærheten. - 
Landbruk Lavt konfliktnivå, der få områder avsatt til jordbruk innenfor 

området. 
++ 

Landskap Kystlandskap og strandsone.  + 
Reindrift Høstvinterbeite og vinterbeite i området. Et hvert inngrep fører til 

fraksjonering av beiteland og forstyrrer slik at reinen reduserer 
bruken av områdene 

-- 

Barn og unge Gode forhold for barn og unge. Barnehage innenfor område. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

En del aktivitet i forbindelse med industriområdet på Salsbruket. ++ 

Folkehelse Gode muligheter for utøvelse av folkehelse. + 
Strandsone Grenser til strandsonen, mye bebyggelse i strandsonen fra før. + 
Tettstedsutvikling Avsatt BFE-område vil tilrettelegge for fortetting av området. Viktig 

for lokalsamfunnet.  
++ 

Friluftsliv Gode forhold for friluftsliv. Avsatt utfartsområde for båtutfart på 
fjorden.  

+ 

Sammendrag BFE-område erstatter kravet om kommunedelplan.  +10 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 3 4 Deler av industriområdet er forurenset. Det ligger innenfor regulert områder. Det er ellers ingen 

kjent forurensningskilder.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Kommunalt vann i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Er lokal brannberedskap. Ellers er noe lang tid fra Kolvereid, og avhengig av ferge.  
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ikke stasjonert ambulanse på plassen. Det er mulighet via Høylandet.  
- Brannfare gress/lyng/skog 3 2 6 En del bebyggelse i område, industriområde innenfor planområde. Det er noe brannfare. Lokale 

brannsikringstiltak må oppfølges.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Områder er hovedsakelig avsatt som marin strandavsetning og tynn havavsetning. Lokale forhold 

må legges til grunn i hvert enkelt tiltak.  
- Ras 2 3 6 Det er flere områder som er avsatt som potensielt område for stein og snøskred. Det er ikke 

registrerte skred hendelser. Plassering i slike områder må søkes unngått.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Det er avsatt aktsomhetsområde for utløpet av Opløelva. Vann reguleres, slik at d faren anses som 

liten selv om område er avsatt som aktsomhetsområde.  
- Havstigning 2 2 4 Områder i sjøkanten blir berørt av havnivåstigning. Plassering søkes unngått her.  
- Overvann 2 2 4 Kun mindre lokal overvann. Ikke større bekker og vassdrag foruten Opløelva.  
- Kvikkleire 2 2 4 Strandavsetninger i område. Lommer av leire kan forekomme. Det er ikke kjente forekomster.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 Fylkesveg 776 går gjennom område. Ikke alt for stor trafikkbelastning. 
- Gående/syklende 2 2 4 Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende i område med gang og sykkelveger.  
- Vann og avløp 2 2 4 Det er etablert kommunalt vann- og avløpsanlegg for store deler av område.  
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BFE-område 22 Lund 
Område:  
Dagens formål BFE område 39, 40 og 42. 

samt BR-område 13 og noe 
LNF 

Forslag Slå sammen BFE-område og 
BR område til ett stort BFE-
område 

Kvoter for bygging: Slå sammen kvoter for BFE-
områdene og viderefør.  

Bolig Fritidsbebyggelse 
(+ naust) 

Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

3 6(2) 1  
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold. Tiltak fører ikke til støy eller forurensninger.  + 
Beredskap Noe lang utrykningstid både for brann og ambulanse. Er avhengig av 

ferge forbindelse til Holes for kommunal beredskap. Ambulanse kan 
komme direkte fra Namsos. 

- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Marine avsetninger innenfor deler av område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Stortjønna er registrert som viktig forekomst. Det er registrert Svartbak, 
makrellterne, ærfugl og oter innpå- og i nær tilknytning til området.  

- 

Kulturminner Flere funn spredt rundt innenfor hele område. Varslingsplikt ved arbeid. -- 
Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 

Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  
+ 

Landskap Kystlandskap, landbruksarealer og strandsone.  + 
Reindrift Deler av områder er registrert som høst- og vinterbeiteområde for rein. 

Harranesodden er avsatt som samlingsområde for rein, den odden bør 
søkes bevart.  

- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekearealer.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Det er stort sett landbruksnæring i området og noe arbeid i forbindelse 
med akvakultur.  

+ 

Folkehelse Ikke negativt for folkehelsen ++ 
Strandsone Deler av området innenfor strandsonen. Mye bebygd strandsone fra før, 

tiltak fører til fortetting. 
++ 

Tettstedsutvikling Det er godt lagt til rette for fritidsbebyggelse i området, noe som det er 
en del etterspørsel om. Øker fortetting. 

++ 

Friluftsliv God muligheter for friluftslivet. Kort veg til Fjærangen ++ 
Sammendrag Positiv til å slå sammen områdene og videreføre de.  +6 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Er kun mindre lokal beredskap. Kommunal beredskap er avhengig av ferge og kan ta tid. Er mulig å 

samkoordinere med nabokommunen.  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Er ikke stasjonert ambulanse, er ca. 45 min til Namsos og sykehus.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Går høyspent gjennom området. Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Områder er avsatt med randmorene og fjell. Deler av område er avsatt som marin strandavsetning.  
- Ras 2 2 4 Noen mindre områder avsatt som potensielt rasfare pga. bratt terreng. Bebyggelse søkes plassert 

utenfor disse områdene.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Det er avsatt aktsomhetsområde mot sjø, plassering innenfor dette område søkes unngått.  
- Havstigning 2 2 4 Bebyggelse søkes plassert over kote 3,5 for å unngå  
- Overvann 2 2 4 Kun lokalt overvann, ikke større bekker og elver som går i område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrert innenfor område. Men mindre lommer kan forekomme, særlig der det er 

marineavsetninger.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 En del trafikk ifbm. fergesambandet. Det meste av bebyggelsen ligger i tilknytning til lokale veger 

som er mindre trafikkert enn Fv.  
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende innenfor område.  
- Vann og avløp 2 2 4 Private vann- og avløpsanlegg. Det er lokalt vannlag som leverer vann til deler av område.  
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BFE-område 23 Smines 
Område:  
Dagens formål BFE- område 43 
Forslag Videreføre område. Innspill 

fra grunneier 
Kvoter for bygging: Videreføre kvote.  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

1 2(1) 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente forhold. Tiltak fører ikke til støy eller forurensninger.  + 
Beredskap Noe lang utrykningstid både for brann og ambulanse. Er avhengig 

av ferge forbindelse til Holes for kommunal beredskap. 
Ambulanse kan komme direkte fra Namsos.  

- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Marine avsetninger innenfor deler av område.  - 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Private vann- og avløpsanlegg i område.  - 

Naturrelatert. Ingen registrerte konflikter + 
Kulturminner Mange funn innenfor områder. Stor sannsynlighet for 

konflikter 
 --- 

Landbruk Kan komme i konflikt med jordbruksinteresser enkelte plasser. 
Jordvernet ivaretar landbruksinteresser ved konflikter.  

+ 

Landskap Kystlandskap, landbruksarealer og strandsone.  + 
Reindrift Ingen registrerte konflikter. ++ 
Barn og unge Gode forhold for barn og unge.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Det er stort sett landbruksnæring i området og noe arbeid i 
forbindelse med akvakultur. 

+ 

Folkehelse Ikke negativt for folkehelse. ++ 
Strandsone Noe innenfor strandsonen, en del etableringer innenfor det 

området. Tiltak fører til fortetting.  
++ 

Tettstedsutvikling Tiltak vil føre til fortetting. ++ 
Friluftsliv Gode muligheter for utøvelse av friluftsliv. Kort veg til blant 

annet Fjærangen.  
++ 

Sammendrag Positiv til å videreføre dagens område.  +11 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ingen kjente forurensningskilder i område.  
- Område utsatt for støy 2 2 2 Ikke kjente støykilder i område.  
- Forurensning av vannkilder 2 3 2 Private vannkilder i område.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Kommunal beredskap er avhengig av ferge og kan ta tid. Er mulig å samkoordinere med 

nabokommunen.  
- Utrykningstid ambulanse 2 2 4 Er ikke stasjonert ambulanse, er ca. 40 min til Namsos og sykehus.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 2 4 Størst sannsynlighet for brann ved lynnedslag. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 3 6 Områder er avsatt med randmorene og marin strandavsetning.  
- Ras 2 2 4 Ett område avsatt som potensielt rasfare pga. bratt terreng. Bebyggelse søkes plassert utenfor 

dette område.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Det er avsatt aktsomhetsområde mot sjø, plassering innenfor dette område søkes unngått.  
- Havstigning 2 2 4 Bebyggelse søkes plassert over kote 3,5 for å unngå  
- Overvann 2 2 4 Kun lokalt overvann, ikke større bekker og elver som går i område.  
- Kvikkleire 2 2 4 Ikke registrert innenfor område. Men mindre lommer kan forekomme, særlig der det er 

marineavsetninger.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 2 4 En del trafikk gjennom område ifbm. fergesambandet Lund-Hofles 
- Gående/syklende 2 2 4 Ikke tilrettelagt for gående og syklende innenfor område.  
- Vann og avløp 2 2 4 Private vann- og avløpsanlegg.  
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BR-område 01 Strand 
Område:  
Dagens formål LNF/BFE 
Forslag Boligområde iht. innspill 
Formål med plan Bolig 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

15 0 0 
 

Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Tiltak er vurdert til å ikke føre til forurensinger eller støy utover å ta 

i bruk et nytt område.  
++ 

Beredskap Ligger innenfor ca. 20 min for ambulanse- og brann utrykninger ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Ikke funn iht. ROS-analyse. Delvis marineavsetninger. Bør 
undersøkes ifbm. tiltak. 

++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Må opparbeides infrastruktur som veg og avløp for tiltaket. - 

Naturrelatert. Det er ikke registrer konflikter med arter eller naturtyper innenfor 
området. 

0 

Kulturminner Registrert røysfelt innenfor området. Avklares gjennom 
reguleringsplan 

-- 

Landbruk Område berører ikke dyrkamark eller, lav bonitet for skog. 0 
Landskap Ligger pent til med utsikt utover Foldafjorden. Områder er delvis 

tatt i bruk i vest.   
+++ 

Reindrift Ligger i ytterkant av flyttlei og vinterbeiteområde. - 
Barn og unge Kort veg til barnehage. God tilgang på naturlige lekeområder. +++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Noe jobb muligheter i nærområdet, kort pendlervei til Kolvereid, 
Rørvik og Val. 

++ 

Folkehelse Ikke negativt. Gode turforhold i nærområde. ++++ 
Strandsone Ingen konflikt ++++ 
Tettstedsutvikling Positivt for område, kommunal vannledning dekker område. +++ 
Friluftsliv Ligger ikke i avsatt friluftsområde, lett tilgang til utmark. ++ 
Sammendrag Det ønsker å legges til rette for et nytt boligområde gjennom 

reguleringsplan. Innspill fra grunneier. Området er påbegynt 
bebygd i vest.  

 
+23 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 1 2 Ikke kjente forurensningskilder i nærområdet annet enn landbruk. 
- Område utsatt for støy 2 1 2 Ikke kjente støykilder i nærområder. Tiltak fører ikke til støy.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Kommunal vannledning for område. Tiltak vil ikke føre til forurensing av vannkilder. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ligger innenfor 15 minutter fra brannstasjon på Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 1 3 3 Ligger i overkant av 20 minutter fra stasjonert ambulanse på Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 3 Ligger høyt i kan være utsatt for lynnedslag. Høyspentlinje går gjennom område. Eneste vannkilde 

er sjøvann.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 3 3 Registrert som blanding av marineavsetninger og fjell. Fortrinnsvis fjell i overkant av områder.  
- Ras 1 1 1 Ikke registrert rasfare i temakart.  
- Stormflo/flom 1 1 1 Områder ligger på overside en veg.  
- Havstigning 1 1 1 Hovedsakelig på + 15 over havet. 
- Overvann 1 2 1 Det er ingen bekker eller vassdrag innenfor området.   
- Kvikkleire 2 3 6 Ikke markert funn. Men kan forekomme i marineavsetninger. Bør undersøkes ifbm. tiltak. 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 3 9 Lite trafikkert kommunevei som tilførsel. Må opparbeides egen adkomst veg.  
- Gående/syklende 1 2 2 Lite trafikk på sideveg,  
- Vann og avløp 3 3 9 Kommunal vanntilførsel. Må etableres nytt avløpsanlegg for tiltak. 
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BR-område 03 Tennfjord 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE 
Forslag Innspill fra grunneier om 

fritidsboliger 
Formål med plan Fritidsboliger og naust 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 20 (20) 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Vil ikke medføre forurensninger eller støy. ++ 
Beredskap Noe lang utrykningstid, spesielt for ambulanse. Lav brannfare.  -- 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Bør gjennomføres vurderinger i område ifbm. plan. Spesielt pga. 
bratt terreng.  

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Må opparbeides infrastruktur for tiltaket.  - 

Naturrelatert. Ingen registrerte konflikter ++ 
Kulturminner Ligge et enkelt gravminne innenfor området.  - 
Landbruk Skogsverdier, lav – middels bonitet.  - 
Landskap Skog kledd helling oppover fra sjø.  0 
Reindrift Områder registrert som vinterbeite, det går trekkvei øst for 

planområdet. Et hvert inngrep fører til fraksjonering av beiteland og 
forstyrrer/reduserer reinens bruk av områdene. Bør se på 
avgrensning gjennom plan. 

-- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. +++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse, ikke bosetningshensyn. +++ 

Folkehelse Gode turforhold i nærområde. +++ 
Strandsone Byggegrense helt ned mot sjøen, skal oppføres naust. Grenser 

avklares og fastsettes gjennom reguleringsplan. 
0 

Tettstedsutvikling Ligger i tilknytning til øvrig fritidsbebyggelse og bebyggelse i 
Tennfjordvågen. 

+++ 

Friluftsliv Gode muligheter for å utøve friluftsliv. Attraktiv beliggenhet med 
tilrettelegging for bruk av sjø gjennom oppføring av naust.  

+++ 

Sammendrag Legger ut område for regulering. Innspill fra grunneier. Bra at 
området blir sett på som en helhet. Tidligere BFE-område (81) utgår 
fra plan. 

+11 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensningskilder i nærområdet. 
- Område utsatt for støy 1 2 2 Har tidligere vært uttatt stein på naboeiendommen.  Ved oppstart av ytterligere masser, kan det 

blir støy i perioder.  
- Forurensning av vannkilder 1 3 4 Private vannkilder. Liten sannsynlighet at planlagt virksomhet kan føre til forurensinger. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid. Lav brannfare ifbm fritidsboliger. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 1 1 Skogkledd landskap som ligger skjermet. Høyspentledning går i utkanten av området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 3 3 Tynn marine avsetninger, berg ovenfor. Anses som greie grunnforhold.  
- Ras 2 3 6 Noe bratt terreng, et lite utløpsområde for snøskred. Lite og lav nøyaktighet i kartleggingen. Bør 

gjennomføres en vurdering gjennom planarbeidet. 
- Stormflo/flom 3 2 6 Går bekk/elv ned til sjø i sørenden av område.  
- Havstigning 1 2 2 Eksisterende veg går langs sjøen. Fritidsbebyggelsen bør plasseres på oversiden av denne.  
- Overvann 4 1 4 Kun lokalt, helling ned mot sjø, må påregnes noe overvann i terrenget.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Lite trafikk i området.  
- Gående/syklende 1 1 1 Tiltaket før er ikke til fare for gående eller syklende. 
- Vann og avløp 3 1 3 Må etableres vann- og avløpsanlegg ifbm. tiltak.  
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BR-område 04 Foldereid 
Område:  
Dagens formål Krav om Kommunedelplan 

/LNF 
Forslag Innspill fra grunneier om 

næringsareal 
Formål med plan Næringsareal 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1  

Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Kan medføre noe støy, avhengig av virksomhet. - 
Beredskap Noe lang utrykningstid.  -- 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Plassering i forhold til Sagaelva må vurderes, samt lukking av bekk 
gjennom planområdet bør søkes unngås. 

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Ligger i trafikk knutepunkt, sårbart for kryssinger av veg.  -- 

Naturrelatert. Registrert regnskog ved Sagelva. Registrerte trådrag og gullprikklav. 
Kartlegging i området bør vurderes avhengig av type 
næringsaktivitet. 

--- 

Kulturminner Ingen registrerte konflikter. ++ 
Landbruk Skogforekomst med middels bonitet i området. -- 
Landskap Myr og skog. ++ 
Reindrift Område avsatt som vinter- og vårbeite for rein.  - 
Barn og unge Går ikke på bekostning av arealer for barn og unges interesser.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Meget positivt for tilrettelegging av arbeidsplasser for området.  ++++ 

Folkehelse Ikke til hinder.  ++ 
Strandsone Ikke i konflikt ++ 
Tettstedsutvikling Tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende industri i grenda.  ++++ 
Friluftsliv Ligger i grensen til utfartsområde mot grønnfjellet. - 
Sammendrag Innspill fra grunneier om å legge til rette for videre utvikling av 

industriområde på Foldereid. Det er begrensede muligheter på 
sørsiden av vegen. Positiv til at det blir regulert inn næringsområdet.  

+4 

  



7 

 
ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 3 6 Ikke kjent forurensning i området. Nye tiltak kan men bør ikke føre til forurensning. 
- Område utsatt for støy 2 3 6 Ikke mye støy fra eksisterende næringsområde, ligger skjermet fra boligbebyggelse. Noe støy må 

kunne påregnes ved ny etablering.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 2 elver/bekker som går i nærområde, ingen av de er drikkevannskilder. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 30 minutters utrykningstid fra Kolvereid, er lokalt slukkeutstyr tilgjengelig. 
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Ca. 40 minutter. Ligger på hoved ferdselsåren, slik at det er kortere vei til eventuelt sykehus. 
- Brannfare gress/lyng/skog 2 1 2 Går høyspent gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Tykk marine avsetning i område.  
- Ras 1 1 1 Ikke avsatt som rasområde i aktsomshetskart.  
- Stormflo/flom 3 2 6 Vest for området går Sagelva. Kommer ikke inn på selve område, men har avsatt flomsone. 

Område bør etableres ovenfor denne flomsonen. 
- Havstigning 1 1 1 Ikke relevant. Ligger på kote ca. 50+ over havet.  
- Overvann 2 3 4 Går mindre bekk/elv gjennom området. Varsom for lukking av denne, bør se på omlegging.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 3 6 Ligger i krysset mellom Rv17 og Fv770. Tildele mye trafikk i området. Planområdet kan føre til at 

det blir noen kryssinger av Fv770 ifbm. næringsbebyggelse på begge sider av veg.   
- Gående/syklende 2 3 3 Ikke tilrettelagt for gående eller syklende. Spesielt strekningen inn mot Foldereid sentrum er 

sårbar. 80 sone på stede, kan vurderes nedsatt.  
- Vann og avløp 1 2 2 Må etableres vann- og avløpsanlegg for tiltak.  
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BR-område 05 Fjølvika 
Område:  
Dagens formål LNF 
Forslag Innspill Roald Dolmen 
Formål med plan Næringsareal 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

 
 

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Kan medføre noe støy og forurensning i lokalmiljøet. Avhengig i av 

drift.  
-- 

Beredskap Noe lang utrykningstid, spesielt for ambulanse. Lav brannfare.  -- 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Bør undersøke grunnforhold der det er marine avsetninger. Eller god 
grunnforhold på fjell. 

++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Må opparbeides infrastruktur for tiltaket.  - 

Naturrelatert. Ikke registrerte konflikter.  ++ 
Kulturminner Det er registrert gravfelt og gravminne inne på området. Eventuell 

utgraving/hensynssone avklares gjennom reguleringsplan 
--- 

Landbruk Ingen konsekvens.  ++ 
Landskap Bart fjell ut mot kysten. Skjæringer og fjellskrenter må påregnes ifbm 

tiltak.  
-- 

Reindrift Området er avsatt som vinterbeite for rein. Det samme er 
Gullholmen utenfor området. Et hvert inngrep fører til fraksjonering 
av beiteland og forstyrrer/reduserer reinens bruk av områdene. Bør 
se på avgrensning gjennom plan. Ikke registrert flyttlei eller 
svømmelei i nærområdet. 

-- 

Barn og unge Går ikke på bekostning av barn og unges interesser.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Viktig for å tilrettelegge for sysselsetning i distriktet. Aktivt område i 
kommunen.  

++++ 

Folkehelse Ikke til hinder ++ 
Strandsone Tar i bruk et nytt område.  -- 
Tettstedsutvikling Tilfører arbeidsplasser til distriktet positivt for området.  ++++ 
Friluftsliv Ikke avsatt som friluftslivsområde.  ++ 
Sammendrag Innspill fra havbruksnæringen. Positiv til at det etableres industri i 

området. Registrerte funn av kulturminner inne på området som må 
avklares gjennom planprosessen. 

+6 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 3 6 Ikke kjent forurensning i området. Nye tiltak kan men bør ikke føre til forurensning. 
- Område utsatt for støy 2 3 6 Ikke mye støy fra eksisterende næringsområde, ligger skjermet fra boligbebyggelse. Noe støy må 

kunne påregnes ved ny etablering.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Eventuelle utslipp vil gå til sjø. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 2 Tynn vegetasjon. Går høyspent som fordeling i området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 4 4 Mest bart fjell. Marine avsetninger i utkanten av området. Tiltak bør plasseres på fjell, adkomst vil 

kunne gå over marine avsetninger.  
- Ras 1 1 1 Ikke avsatt aktsomhetssoner i kart.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Ligger ut mot sjøen, tiltak må sikres mot stormflo.  
- Havstigning 2 2 4 Ligger i tilknytning til sjøen.  
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt fra egen tomt. 
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke funn. Fjellgrunn 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 2 2 Lite trafikk i område. Trafikk vil øke ved gjennomføring av tiltak.  
- Gående/syklende 1 2 2 Lite trafikk i område. Trafikk vil øke ved gjennomføring av tiltak.  
- Vann og avløp 1 2 2 Må etableres vann- og avløp for planområde. 
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BR-område 06 Brennholmen 
Område:  
Dagens formål Br42 (ikke avsatt i kart) 
Forslag Videreføre iht. innspill 
Formål med plan Fritidsboliger  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 10-12 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Lite. Eventuell trafikkstøy fra veg.  - 
Beredskap Litt lang utrykningstid. Lav sannsynlighet for brann.  - 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode grunnforhold. Utsatt for havnivåstigning og stormflo, 
plassering av tiltak bør tilpasses aktsomhetsområdene.  

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Ligger inntil veg til Abelvær. Trafikksikringstiltak i forhold til veg bør 
vurderes ifbm. Plan.  

- 

Naturrelatert. Kystlynghei, Bløtbunnsområde i strandsonen. Registrert fjærstarr og 
buestarr i nærområder men ikke innen på selve planområdet.  

-- 

Kulturminner Ingen registrerte konflikter ++ 
Landbruk Ingen landbruksinteresser på holmen, kun eventuell beiting. ++ 
Landskap Holme som delvis er tatt i bruk. Tett inntil veg og sjø nære arealer. 

Positiv utvikling av området. 
+++ 

Reindrift Ikke avsatt som reinbeiteområde.  +++ 
Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse, ikke bosetningshensyn. 0 

Folkehelse Positivt, tilrettelegging av fritidsboliger i nærheten til avsatt 
turområde. 

++ 

Strandsone Bygging helt i sjøkanten. Området er delvis allerede tatt i bruk i dag.  ++ 
Tettstedsutvikling Kort vei inn til bebyggelsen på Abelvær.  ++ 
Friluftsliv Avsatt som friluftsområde for båtutfart på sjø. Er etablert flytebrygge 

inne på område i dag. Tilrettelegging mot sjøarealer bør gjøres.  Kort 
vei til fine badestrender i avsatt turområde. 

++++ 

Sammendrag Viderefør område fra forrige planperiode. Positiv til at området blir 
regulert, slik at bebyggelse blir mest mulig konsentrert. 

+15 

  



12 

 
ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 2 2 Ikke kjente utslipp, tiltak fører heller ikke til vesentlige utslipp.  
- Område utsatt for støy 2 2 4 Ligger tett inntil veg, kan bli noe støy fra trafikk.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Kun sjø rundt området.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 30 min utrykningstid fra brannstasjon på Kolvereid. Lokalt slokkeutstyr. Lav brannfare for 

fritidsboliger. 
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Ca. 30 min utrykningstid for ambulanse fra Rørvik. Ligger utenfor hoved trase ut av kommunen.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 1 2 Lyng på holmen. Fordelingsnett for strøm, liten risiko for brann.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold     
- Ras 1 1 1 Ingen registrerte. Ikke kartlagt for steinsprang og snøskred av NVE. Sannsynlighet anses som 

minimal.  
- Stormflo/flom 3 3 9 Store deler av holmen er avsatt som potensielt område iht. aktsomhetskart. Plassering må tilpasses 

slik at det ikke bygges på de mest utsatte stedene.  
- Havstigning 3 3 9 Området ligger på en holme. Havnivåstigning må ivaretas ved plassering.  
- Overvann 1 1 1 Ingen konflikt kun fra eget område.  
- Kvikkleire 1 1 1 Kun fjell er registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 4 8 Lite trafikk. Veg helt inntil område 
- Gående/syklende 2 4 8 Lite trafikk. Vil blir flere gående til Abelvær, samt kryssing av veg for å komme til friluftsområder. 

Bør vurdere trafikksikkerhet ved utarbeiding av plan. Er 80 sone i område.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kommunal vannledning går til området. Må etableres avløpsanlegg.  
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BR-område 07 Sjølstadvatnet 
Område:  
Dagens formål BR 34 (ikke avsatt i kart) 
Forslag Viderefør BR område.  

 
Formål med plan Fritidsformål  
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 4 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Fører ikke til støy eller forurensninger. ++ 
Beredskap Lav brannfare. Små muligheter for øyeblikkelig hjelp ved brann og 

personrelaterte ulykker.  
-- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Må gjennomføres nøye undersøkelser med tanke på ras. Område avsatt 
som potensielt utsatt for snø, stein og løsmasseskred. Plassering av 
tiltak må vurderes iht. flomsonekart i forhold til bekker og vann.  

---- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Ikke annet enn traktorvei opp til område, vann og avløpsløsninger bør 
ses på gjennom plan.  

- 

Naturrelatert. Ikke funn av arter eller naturtyper med aktsomhetsverdi innenfor 
området.  

++ 

Kulturminner Ikke registrert kulturminner i område, eller nærområde.  +++ 
Landbruk Skog i områder. Delvis med høy bonitet.  -- 
Landskap Ligger i sørøstlig i bratt skrent ned mot vann, deler av områder er 

allerede tatt i bruk. 
-- 

Reindrift Flyttlei i området. Tiltak må ikke føre til stengsel av flyttlei. 
Høstvinterbeite og vinterbeite i området. Et hvert inngrep fører til 
fraksjonering av beiteland og forstyrrer/reduserer reinens bruk av 
områdene. 

---- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse, ikke bosetningshensyn. 0 

Folkehelse Positivt, vil føre til at flere lettere vil kunne benytte utmark og 
tilgrensende friluftsområder.  

+++ 

Strandsone Bygging mot vassdrag. Grense avklares gjennom reguleringsplan.  ++ 
Tettstedsutvikling Er flere fritidsboliger i område. Fører til fortetting av eksisterende 

område.  
+++ 

Friluftsliv Ligger i tilknytning til halltussen og grønnlandsfjellet turområder.  +++ 
Sammendrag Viderefør område fra forrige planperiode. Positiv til at området blir 

regulert, slik at bebyggelse blir mest mulig konsentrert. 
+5 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensninger i områder, tiltaket fører ikke til forurensning.  
- Område utsatt for støy 1 1 1 Ikke kjente støykilder i områder, tiltaket fører ikke til noen støybelastning.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Eventuelle utslipp vil gå til Sjølstadvannet som kan være drikkevannskilde lengre nedover vassdraget, samt 

vil være drikkevannskilden for tiltaket.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 4 8 Langt unna bilveg er til hinder for rask utrykning ved brann. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Langt unna bilveg er til hinder for øyeblikkelig ambulanse hjelp. Helikopter er alternativ ved fare for liv.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 4 4 Liten sannsynlighet for brann, små muligheter for øyeblikkelig hjelp ved brann.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 1 2 Avsatt som tykk morene, anse som relativ bra grunnforhold.  
- Ras 4 4 16 Område består av bratt terreng. Det er registrert utløpsområde for snøskred innenfor hele område. Mindre 

område er avsatt som potensielt fare for steinsprang, samt deler av områder har potensialet for 
løsmasseskred. Alle beregninger er gjort etter terrengmodell. I forbindelse med planarbeid bør det 
gjennomføres en eksakt analyse av forhold før tiltak kan gjennomføres.  

- Stormflo/flom 2 4 8 Det er avsatt aktsomhetsområde rundt hele vannet. Ved store nedbørsmengder er det mulig høyere 
vannstand iht. kart. Plassering av tiltak må vurderes i forhold til aktsomhetskart både i forhold til vann og 
bekker. 

- Havstigning 1 1 1 Ikke relevant ligger ca. på kote +100 
- Overvann 3 3 9 Det er avsatt flomsone rund bekker i område. Plassering må vurderes gjennom reguleringsplan. Det bør 

søkes å unngå plassering helt ved bekker.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert kvikkleire områder. Må nes mot sjøen før å finne marine avsetninger.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Går kun traktorvei opp til vannet.  
- Gående/syklende 1 1 1 Ikke relevant. 
- Vann og avløp 1 2 2 Bør etableres fellesanlegg gjennom plan. 
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BR-område 08 Blåvatne 
Område:  
Dagens formål Br-29 
Forslag Viderefør BR-område 
Formål med plan Fritidsboliger 

 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 5 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Vil ikke medføre forurensninger eller støy. ++ 
Beredskap Litt lang utrykningstid. Lav sannsynlighet for brann. + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode forhold for etablering.  +++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Bør se på opparbeidelse av vann- og avløp ved tiltak. Infrastruktur som 
veg er god.  

- 

Naturrelatert. Ikke funn av arter eller naturtyper med aktsomhetsverdi innenfor 
området. 

++ 

Kulturminner Ingen registrerte i nærområdet. ++ 
Landbruk Utmark, men blanding av skog og kratt. Ikke noe drivbart.  ++ 
Landskap Fjell landskap ved vann.  ++ 
Reindrift Deler av området er avsatt som beitehage. Området er avsatt som 

vinterbeite område. 
--- 

Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse, ikke bosetningshensyn. 0 

Folkehelse Innenfor området er det opparbeider parkeringsplass som er statlig 
sikre mtp. friluftslivet. Det er et attraktivt turområde i nærområde.  

++++ 

Strandsone Bygging mot vassdrag. Grense avklares gjennom reguleringsplan.  ++ 
Tettstedsutvikling Er flere fritidsboliger i område. Fører til fortetting av eksisterende 

område.  
+++ 

Friluftsliv Vil ikke legge begrensninger for friluftslivet.  ++ 
Sammendrag Viderefør område fra forrige planperiode. Positiv til at området blir 

regulert, slik at bebyggelse blir mest mulig konsentrert. 
+23 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensninger i områder, tiltaket fører ikke til forurensning.  
- Område utsatt for støy 1 1 1 Ikke kjente støykilder i område. Tiltaket fører ikke til noen støybelastning.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Eventuelle utspill kan gå i egen vannkilde. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 4 Ca. 20 min utrykningstid fra brannstasjon på Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 2 3 6 Ca. 30 min utrykningstid for ambulanse fra Rørvik. Ligger utenfor hoved trase ut av kommunen.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 1 1 Lav brannfare for fritidsboliger. 
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 1 1 Stort sett bart fjell.  
- Ras 1 1 1 Flatt. Er potensiell skredfare for steinsprang øst for planområdet. 
- Stormflo/flom 2 2 4 Aktsomhets sone rundt vannet, samt ved utløp. Plassering må søkes utenfor de områdene.  
- Havstigning 1 1 1 Området ligger ca. på kote + 90-100 
- Overvann 1 1 1 Kun overvann fra egne tomter.  
- Kvikkleire 1 1 1 Fjell, ikke relevant. 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Fv. 525 går gjennom planområdet.  
- Gående/syklende 1 1 1 Tiltak er ikke til hinder for myke trafikanter.  
- Vann og avløp 1 1 1 Må vurderes etablert vann og avløpsanlegg ifbm. Reguleringsplan. 
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BR-område 09 Nærøya 
Område:  
Dagens formål LNF 
Forslag Nytt BR-område innspill fra 

grunneier 
Formål med plan Fritidsboliger inkludert 

småbåthavn. 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 25 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ikke forurensninger. Noe støy fra flyplassen må påregnes. - 
Beredskap Sårbart med kun båtforbindelse. Spesielt ved ulykker som brann og 

behov ved øyeblikkelig hjelp. 
--- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode forhold, plassering mot havstinging og stormflo må ivaretas 
gjennom arbeidet med plan. 

- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Sårbart med kun båt, må opparbeides tilstrekkelig infrastruktur for 
vann- og avløpsanlegg 

- 

Naturrelatert. Skjellsand i sjøen utenfor. Avsatt som svært viktig naturtype. Lite 
kartlagt. 

- 

Kulturminner Ligger gravminne innenfor området. Vernesone eventuell frigivelse 
må avklares gjennom reguleringsplan.  

-- 

Landbruk Sitkaskog med tildeles høy bonitet og fastmark.  ++ 
Landskap Kystlandskap.  ++ 
Reindrift Avsatt som beiteområde for rein. Ligger i  -- 
Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fritidsbebyggelse, ikke bosetningshensyn. 0 

Folkehelse Ikke negativt for, eller til hinder for folkehelse. Gode muligheter for 
fremtidige fritidsbeboere å ta øya mer i bruk. 

+++ 

Strandsone Grense mot sjø avklares gjennom reguleringsplan.  ++ 
Tettstedsutvikling Det er per i dag kun bebyggelse på gården Nærøya, ved etablering av 

tiltak vil det legge til rette for at grunneier kan skape mer vekts på 
øya. 

+++ 

Friluftsliv Ikke avsatt som friluftsområde, men deler av sjøområdene utenfor er 
avsatt som Båtutfartsområde. Småbåthavn legger til rette for bruk. 

++ 

Sammendrag Område for fritidsbebyggelse etter ønske fra grunneier. +5 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ingen kjente forurensinger i område. Tiltaket fører ikke til forurensninger.  
- Område utsatt for støy 1 1 1 Ingen kjent støykilder i område. Tiltaket fører ikke til støy. 
- Forurensning av vannkilder 1 2 1 Det er ønske fra grunneier om ledning tilknyttet kommunalt vann. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 5 10 Kun ved båt. Vil være begrenset med bistand på kort tid.  
- Utrykningstid ambulanse 2 5 10 Kun båtforbindelse. Kan være kritisk ved dårlig vær. 
- Brannfare gress/lyng/skog 1 1 1 Lav brannfare for fritidsboliger.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 1 2 Fjell, en liten del med tynne marine avsetninger.  
- Ras 1 1 1 Lavt og flatt terreng. 
- Stormflo/flom 2 3 6 Deler av områder ligger innenfor aktsomhetskartet for flom. Tiltak må plasseres utenfor dette 

området.  
- Havstigning 2 3 6 Ligger i strandkanten, fra kote + 5-15 m. Plassering må  
- Overvann 1 1 1  
- Kvikkleire 1 1 1 Gode grunnforhold 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 4 12 Det er kun båt som er mulig ut til øya.  
- Gående/syklende 1 1 1  
- Vann og avløp 1 2 2 Må etableres vann og avløpsanlegg.  
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BR-område 10 Straumlia (Naustbukta) 
Område:  
Dagens formål B2 
Forslag Krav om plan ved endring 
Formål med plan Næring. 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Vil ikke føre til støy eller forurensninger  + 
Beredskap Ingen kjente støykilder i området ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Bygningsmasse ligger lav ved utløp fra Storvannet. Det er avsatt 
aktsomhet for flom, samt potensialet for steinsprang nord i område. 

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Fører ikke til vesentlig endringer en dagens situasjon.  + 

Naturrelatert. Ingen registrerte funn innenfor området. ++ 
Kulturminner Ingen kulturminner registrert i område eller nærområde ++ 
Landbruk Grenser til dyrkamark. Ellers lite  ++ 
Landskap Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Reindrift Ligger innenfor områder avsatt som vinterbeite. Bratt og ulendt, lite 

mulighet for beiting innenfor område. 
+ 

Barn og unge Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Ligger virksomhet der i dag, legges til rette for videre utvidelse, 
positivt for området. 

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse. Tar ikke i bruk nye områder. ++ 
Strandsone Drift betinger bruk av vassdrag. -- 
Tettstedsutvikling Positivt for lokalsamfunnet +++ 
Friluftsliv Er ikke til hinder for friluftslivet. Noe vannregulering må påregnes. - 
Sammendrag Videreføre dagens virksomhet. Krav om plan ved vesentlig utvidelse 

for å kartlegge og vurdere tiltaket samlet.  
+19 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensningskilder i nærområdet. Virksomhet er avhengig av vann.  
- Område utsatt for støy 1 2 2 Ikke kjente støykilder i nærområdet.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Utslipp vil gå rett i Storvatne eller i sjø.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid. God slukkekapasitet i området. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 1 1 Skogkledd landskap som ligger skjermet. Høyspentledning går i utkanten av området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 1 1 Avsatt som løsmasse randmorene.  
- Ras 2 3 6 Bratt fjell med utløssone og steinsprang sone i nærheten av området. Utvidelse bør vurderes andre 

sørover på dyrkamark. 
- Stormflo/flom 2 3 6 Er avsatt som potensiell fare for flom i aktsomhetskart. Ligger ved elveutløp.  
- Havstigning 2 3 6 Ligger lavt, ca. 5 meter over havet iht. kart. Veg går mellom område å sjø. 
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt fra egen tomt. 
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Fører ikke til vesentlig endring av trafikkbilde.  
- Gående/syklende 1 1 1 Gående og syklende vil bli gående langs Fv771.  
- Vann og avløp 1 2 2 Privat vann- og avløpsanlegg. 
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BR-område 11 Djupvika 
Område:  
Dagens formål B2 
Forslag Krav om plan ved endring 
Formål med plan Næring. 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Ingen kjente støykilder i område, tiltak fører ikke til støy.  ++ 
Beredskap Noe lang utrykningstid, lav sannsynlighet for ulykker.  -- 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode grunnforhold, områder ligger ved sjø, er utsatt for 
havnivåstigning og stormflo. 

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Små sannsynligheter for ulykker.  ++ 

Naturrelatert. Registrert oter i nærmiljøet. Det er en art av særlig stor 
forvaltningsinteresse.  

-- 

Kulturminner Ikke registrert kulturminner i nærområdet.  ++ 
Landbruk Dyrkamark ovenfor området. Aktivitet er sjørettet.  ++ 
Landskap Videreføre eksisterende anlegg.  ++ 
Reindrift Mindre område ned veg sjøen som av avsatt til vinterbeite. Tar ikke i 

bruk nye områder. 
++ 

Barn og unge Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Ligger virksomhet der i dag, legges til rette for videre utvidelse, 
positivt for området. 

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse.  ++ 
Strandsone Ligger innenfor 100 metersbelte. Drift betinger bruk av vassdrag. -- 
Tettstedsutvikling Positivt for lokalsamfunnet +++ 
Friluftsliv Er ikke til hinder for friluftslivet. ++ 
Sammendrag Videreføre dagens virksomhet. Krav om plan ved vesentlig utvidelse 

for å kartlegge og vurdere tiltaket samlet.  
+16 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensningskilder i nærområdet. Virksomhet er avhengig av vann.  
- Område utsatt for støy 1 2 2 Ikke kjente støykilder i nærområdet.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Eventuelle utslipp vil gå i sjø.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid. Lav brannfare ifbm fritidsboliger. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 1 Åpent landskap. Høyspentledning går i utkanten av området. God slukkekapasitet i området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 2 4 Selve området ligger på tykk strandavsetning. Grustak i område, anset som greie grunnforhold. 
- Ras 2 3 6 Registrert aktsomhetsområde for steinsprang nordøst for området. Må ses på avgrensing ved 

utarbeidelse av reguleringsplan.  
- Stormflo/flom 2 3 6 Avsatt aktsomhetsområde for flom langs sjøen. Ved utarbeidelse av plan bør det ses på plassering 

for nye bygg iht. sikring mot stormflo.  
- Havstigning 2 3 6 Bygningsmassen ligger lavere enn kote 5. kan være utsatt for havnivåstigning.  
- Overvann 2 2 4 Går bekk og vannledning fra overliggende Juvikvatnet. Produksjon benytter seg av vanntilførselen.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert i området. 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Fører ikke til vesentlig endring av trafikkbilde.  
- Gående/syklende 1 1 1 Lite aktivitet av gående og syklende i område.  
- Vann og avløp 1 2 2 Privat vann- og avløpsanlegg.  
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BR-område 12 Osan 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE 
Forslag Innspill fra grunneier om 

fritidsboliger 
Formål med plan Fritidsboliger og naust 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Tiltak fører ikke til støy eller forurensning i område.  ++ 
Beredskap Noe lang utrykningstid, lav sannsynlighet for ulykker.  -- 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Foretatt grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan. 
Det er avdekket noe dårlige grunnforhold på eksisterende fylling. Ny 
bebyggelse oppføres på fjell.  

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Små sannsynligheter for ulykker. ++ 

Naturrelatert. Elv/bekk opp til Osavatnet er registrert som lakseførende strekning. 
Tilførsel bør ikke stenges.  

-- 

Kulturminner Ingen konflikter ++ 
Landbruk Noe skog av lav bonitet.  + 
Landskap Videreføre eksisterende anlegg.  ++ 
Reindrift Mindre område ned veg sjøen som av avsatt til vinterbeite. Tar ikke i 

bruk nye områder. 
++ 

Barn og unge Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Ligger virksomhet der i dag, legges til rette for videre utvidelse. 
Positivt for området. 

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse.  ++ 
Strandsone Dagens virksomhet ligger innenfor strandsonen. Drift betinger bruk 

av overliggende vassdrag. 
-- 

Tettstedsutvikling Positivt for lokalsamfunnet +++ 
Friluftsliv Er ikke til hinder for friluftslivet. ++ 
Sammendrag Reguleringsplan er utarbeidet. Vil bli vedtatt av kommunestyret før 

arealplan blir vedtatt.  
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 1 1 1 Ikke kjente forurensningskilder i nærområdet. Virksomhet er avhengig av vann.  
- Område utsatt for støy 1 2 2 Ikke kjente støykilder i nærområdet.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Eventuelle utslipp vil gå i sjø.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 3 6 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid. Lav brannfare ifbm fritidsboliger. 
- Utrykningstid ambulanse 2 4 8 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 1 Åpent landskap. Høyspentledning går i utkanten av området. God slukkekapasitet i området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 3 3 9 Området ligger på fjell. Det ble ifbm. Reguleringsplan foretatt grunnundersøkelser som avdekket at 

eksisterende fylling var det noe ustabil grunn, slik at det ikke bør utfylles ytterligere. Det er 
anbefalt at ny bebyggelse kommer på fjell. Georapport ivaretar dette.  

- Ras 1 1 1 Ikke registrert aktsomhetskart som viser rasfare.  
- Stormflo/flom 2 2 4 Område ved sjø av 
- Havstigning 2 2 4 Ligger helt i sjøkanten, det er stilt vilkår gjennom reguleringsplan at bygg ikke skal bygges under 

kote + 3,5. 
- Overvann 2 2 4 Vassdraget fra Osavatnet og ovenfor liggende vann har utløp gjennom området. Utløp bør ikke 

stenges.  
- Kvikkleire 2 3 6 Ble foretatt grunnundersøkelser ved utarbeidelse av plan, funnet tynt lag med leire. 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 1 1 1 Fører ikke til vesentlig endring av trafikkbilde.  
- Gående/syklende 1 1 1 Lite aktivitet av gående og syklende i område.  
- Vann og avløp 1 2 2 Privat vann- og avløpsanlegg.  
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BR-område 13 Kolvereid skytebane 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE 
Forslag Innspill fra grunneier om 

fritidsboliger 
Formål med plan Fritidsboliger og naust 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 20 (20) 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Støy i perioder må påregnes ved skyting. Kan bli noe 

grunnforurensning fra prosjektiler. Er i allerede etablert område.  
-- 

Beredskap God beredskap ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode grunnforhold og lav sannsynlighet for naturpåkjenninger. ++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Må påregnes noe trafikkbelastning ifbm. Stevner og lignende.  - 

Naturrelatert. Ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse som blir 
berørt. 

++ 

Kulturminner Ikke registrert kulturminner i området  ++ 
Landbruk Område består av myr og noe skog.  ++ 
Landskap Eksisterende anlegg i skogsholdt.  ++ 
Reindrift Ligger innenfor beiteområde for rein. Allerede etablert, fører ikke til 

negativ endring for reindrifta. 
++ 

Barn og unge Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Ligger virksomhet der i dag, legges til rette for videre utvidelse. 
Positivt for området. 

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse.  ++ 
Strandsone Ligger ikke i konflikt med 100 metersbeltet. 0 
Tettstedsutvikling Eksisterende anlegg. Positivt for lokalsamfunnet. ++ 
Friluftsliv Ligger helt i utkanten av turområde Vattind. Flere som bruker 

området som utgangspunkt. Ikke negativt. 
++ 

Sammendrag Videreføre dagens virksomhet. Krav om plan ved vesentlig utvidelse 
for å kartlegge og vurdere tiltaket samlet. 

+23 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 3 6 Prosjektiler som hagl, og skudd vil havne i terrenget. Område er tatt i bruk, positivt å få det 

konsentrert fremfor å spre over flere området. Valg av ammunisjon kan begrense forurensing, bly 
bør ikke benyttes. 

- Område utsatt for støy 5 1 5 Ved aktivitet må det påregnes støy. Aktivitet vil være i perioder.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Lav sannsynlighet for at vannkilder blir forurenset.  
Beredskap     
- Utrykningstid brann 1 1 1 Kort utrykningstid fra Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 1 2 2 Ca. 15 minutters utrykningstid fra Rørvik. Lav sannsynlighet for skader. Egen beredskap ved større 

arrangement.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 1 Lav brannfare. God slukkekapasitet i området, kommunal hovedvannledning går gjennom området.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 2 2 Tykk marin avsetning i området. Flatt område. Anses som greie grunnforhold.  
- Ras 1 1 1 Flatt område, ikke registrert aktsomhetskart for ras.  
- Stormflo/flom 1 1 1 Vest for området er det avsatt område for aktsomhets ved flom. Det gjelder lokale bekker for 

transport av vann ned til sjø og vassdrag.  
- Havstigning 1 1 1 Ikke relevant. Kote +50 
- Overvann 2 2 4 Myr i området, noe overvann vil det kunne være, bekker og vassdrag bør ikke stenges.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 2 6 En del trafikk i perioder må påregnes. Da ved trenging og stevner.  
- Gående/syklende 2 1 3 En del gående og syklende i område, større sannsynlighet for ulykker ved store arrangement.  
- Vann og avløp 1 1 1 Er tilknyttet kommunalt vann, sikker levering. Lokalt utslipp.  
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BR-område 14 Gravvik skytebane 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE 
Forslag Innspill fra grunneier om 

fritidsboliger 
Formål med plan Fritidsboliger og naust 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 20 (20) 0 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Støy i perioder må påregnes ved skyting. Kan bli noe 

grunnforurensning fra prosjektiler. Er i allerede etablert område.  
-- 

Beredskap Noe lang beredskapstid. Lite sannsynlig for ulykker.  - 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Noe usikrere grunnforhold, marine avsetninger. Områder ligger i 
utløsningsområde for steinsprang.  

--- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Fører ikke til noen vesentlig trafikk belastning.  ++ 

Naturrelatert. Ingen registrerte arter eller naturtyper innenfor område, eller 
nærområde. 

++ 

Kulturminner Ikke registrert kulturminner i området  ++ 
Landbruk Skytefelt over dyrkamark.  ++ 
Landskap Eksisterende anlegg over dyrkamark. Ikke begrensende for 

landbruket. 
++ 

Reindrift Ligger innenfor beiteområde for rein. Allerede etablert, fører ikke til 
negativ endring for reindrifta. 

++ 

Barn og unge Tar ikke i bruk nye områder.  ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Ligger virksomhet der i dag, legges til rette for videre utvidelse. 
Positivt for området. 

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse.  ++ 
Strandsone Ligger ikke i konflikt med 100 metersbeltet.  0 
Tettstedsutvikling Eksisterende anlegg. Positivt for lokalsamfunnet. ++ 
Friluftsliv Ligger helt i utkanten av turområde Haltussen.  Tiltak fører ikke til 

forringelse av turområde. 
++ 

Sammendrag Videreføre dagens virksomhet. Krav om plan ved vesentlig utvidelse 
for å kartlegge og vurdere tiltaket samlet. 

+17 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy 2 3 6 Prosjektiler som hagl, og skudd vil havne i terrenget. Område er tatt i bruk, positivt å få det 

konsentrert fremfor å spre over flere området. Valg av ammunisjon kan begrense forurensing, bly 
bør ikke benyttes. 

- Forurensing i område 5 1 5 Ved aktivitet må det påregnes støy. Aktivitet må påregnes i perioder.  
- Område utsatt for støy 1 2 2 Lav sannsynlighet for at vannkilder blir forurenset.  
- Forurensning av vannkilder     
Beredskap 
- Utrykningstid brann 1 3 3 Ca. 25 minutters utrykningstid fra Kolvereid.  
- Utrykningstid ambulanse 1 4 4 Ca. 35 minutters utrykningstid fra Rørvik.  
- Brannfare gress/lyng/skog 1 2 2 Tynn vegetasjon. Går høyspent som fordeling i området.  
Naturrelatert og miljøforhold 
- Grunnforhold 2 3 6 Det er avsatt tynn og tykke marin avsetninger for området. Det kan være leire innenfor området.  
- Ras 4 2 8 Store deler av området er avsatt som potensielt utløpsområde for løsmasseskred. Det er registrer 

mindre løsmasseskred på veg nedenfor området. Omfang ukjent, antas å være grøft ved veg. 
Større sannsynlighet for mindre skred. Bør kartlegges ved bygging i området.  

- Stormflo/flom 1 1 1 Det går bekk sør for området. Det er avsatt aktsomhetsområde for flom rundt dette vassdraget. 
- Havstigning 1 1 1 Ligger ca. på kote +30.  
- Overvann 2 3 6 Intern kun overvann for området. Bekk sør for området.  
- Kvikkleire 1 3 3 Ikke registrert, men kan være pga. grunnforhold.  
Samferdsel/infrastruktur 
- Trafikk 1 2 2 En del trafikk i perioder må påregnes. Da ved trenging og stevner.  
- Gående/syklende 1 1 1 Lite myke trafikanter i området.  
- Vann og avløp 1 2 2 Privat vann og avløpsforsking i området.  
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BR-område 15 Valmyra Motorpark 
Område:  
Dagens formål LNF og BFE 
Forslag Motorpark 
Formål med plan Motorpark 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Noe støy må påregnes i perioder. Retningslinjer i reguleringsplan 

ivaretar støykrav.  
-- 

Beredskap Noe fare for enkeltulykker. Lokal beredskap med helse- og 
brannpersonell ved arrangementer. 

-- 

Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode forhold, ikke utsatt for ras, flom eller andre naturgitte forhold. +++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Noe økt trafikkbelastning ved arrangementer.  - 

Naturrelatert. Ingen funn i temakart for området.  ++ 
Kulturminner Ikke registrert kulturminner i området, eller nærliggende områder. ++ 
Landbruk Ikke drivverdige landbruksarealer som blir berørt. ++ 
Landskap Består stort sett av myr og kratt.  ++ 
Reindrift Ligger midt i flyttlei for rein, avklart og klarert med 

reindriftsnæringen gjennom reguleringsplan. Legger begrensinger på 
bruk i perioder. 

- 

Barn og unge Positivt for barn og unge, tilrettelegger for nye aktiviteter.  +++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Vil ikke være negativt for næringslivet. Vil ikke føre til faste 
arbeidsplasser. Men vil tilføre lokalt næringsliv besøkende ifbm. 
stevner, arrangement og lignende.  

+++ 

Folkehelse Er ikke til hinder for folkehelse. ++ 
Strandsone Ikke i konflikt med 100 metersbeltet 0 
Tettstedsutvikling Planer om regionalt motorsportsanlegg. Positivt for hele regionen. ++++ 
Friluftsliv Ikke avsatt som friluftsområde på temakart.  ++ 
Sammendrag Reguleringsplan er utarbeidet. Er vedtatt av kommunestyret men 

påklaget. 
+19 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 2 4 Utslipp av biler, eventuelt oljesøl og lekkasjer kan forekomme. Forskrifter begrenser og ivaretar 

utslipp.  
- Område utsatt for støy 3 3 9 Noe støy må påregnes i perioder. Det er utarbeidet støykart ifbm. Reguleringsplan.  
- Forurensning av vannkilder 1 2 2 Ikke kjente vannkilder i området. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 4 2 8 Ca. 15 min utrykningstid. Sannsynlig for branner ved drift. Vil være beredskapsplan og mulighet for 

lokal brannberedskap ved større arrangement.  
- Utrykningstid ambulanse 4 2 8 Ca. 15 min utrykningstid. Ikke usannsynlig for ulykker med personskader. Vil være helsepersonell 

tilgjengelig lokalt ved større arrangement.  
- Brannfare gress/lyng/skog 3 2 5 Størst brannfare ved arrangementer, ellers anses faren for lav.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 1 1 Avsatt som torv og myr. Har tidligere vært grustak i områder samt noe fjell i området. Anses som 

gode grunnforhold.  
- Ras 1 1 1 Ikke avsatt i aktsomhetskart.  
- Stormflo/flom 1 1 1 Ingen bekker i områder som fører mengder vann som anses som kritisk. Ikke funn i 

aktsomhetskart. 
- Havstigning 1 1 1 Ikke relevant. Ligger ca. på kote +50 
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt fra området.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrerte funn i området.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 2 6 Vil føre til noe trafikk belastning i perioder og ved arrangementer.  
- Gående/syklende 2 2 6 Må tilrettelegges for gående og syklende.  
- Vann og avløp 1 2 1 Må etableres vann og avløp for tiltaket. Privat anlegg.  
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BR-område 16 Storveakorsen 
Område:  
Dagens formål BR2 
Forslag Videreføres etter innspill fra 

grunneier  
Formål med plan Boliger 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

7 0 0 

 

Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Noe støy fra Fv770 må påregnes, bør gjennomføres tiltak gjennom 

reguleringsplan.  
-- 

Beredskap Kort veg ved utrykninger.  ++ 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Ikke kjente naturforutsetninger som berører område.  ++ 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

En del trafikk i området, spesielt på Fv770. Bebyggelse må trekkes 
unna veg. Det bør reduseres fartsgrense på Fv535. 

-- 

Naturrelatert. Ingen funn i temakart for området. ++ 
Kulturminner Ikke registrert kulturminner innenfor området, eller i nærheten av 

område. 
++ 

Landbruk Består av myr og skog med uproduktiv bonitet. ++ 
Landskap Bli liggende mellom Fv. 535 og Fv770.   + 
Reindrift Trekkvei for rein går gjennom området.  -- 
Barn og unge God tilgang på naturlige lekeområder. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Fører ikke til arbeidsplasser, men legger til rette for 
boligbebyggelse sentralt i kommunen.  

++ 

Folkehelse Ikke til hinder for folkehelse. ++ 
Strandsone Ikke i konflikt 0 
Tettstedsutvikling Ligger ved etablert bebyggelse på Storvea. Ligger sentralt til 

mellom Kolvereid og Rørvik. 
++ 

Friluftsliv Nærhet til Storveavatnet, avsatt som område med regional 
bruksverdi.  

++ 

Sammendrag Viderefør området etter innspill ved førstegangshøring. Innspill 
kommer fra grunneier.  

+15 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 2 4 Er biloppsamlingsplass i området, samt ca. 1 km til industriområdet på Matmortua. I 

utgangspunktet lite utslipp til luft.  
- Område utsatt for støy 2 3 6 Må påregnes noe støy fra Fv770. Bebyggelse bør skjermes best mulig. Det bør i det minste være en 

klimaskjerm av vegetasjon mellom veg og bebyggelse.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Kommunalt vann i område. 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 1 1 1 Kort utrykningstid, ca. 10 min. god kapasitet på vann i området.  
- Utrykningstid ambulanse 1 1 1 Kort utrykningstid, ca. 10 min.  
- Brannfare gress/lyng/skog 2 1 1 Ligger ikke utsatt til, går høyspent i område.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 2 1 2 Avsatt på myr og fjell. En del tykke strandavsetninger i område. Kan påregnes funn av 

strandavsetninger under myr, så fremt det ikke er fjell. Antagelig grunt ned til fjell.  
- Ras 1 1 1 Flatt område, ikke avsatt som aktsomhetsområde.  
- Stormflo/flom 1 1 1 Ikke bekker eller sjø som kan skape flom.  
- Havstigning 1 1 1 Ikke relevant. Ligger på ca. kote +30 
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt fra eget planområde.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke funn i temakart 
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 2 3 6 Ligger ved en av de mest trafikkert vegen i distriktet Fv770. Veg med streng holdningsklasse, 

bygging innenfor byggegrense på 50 meter må unngås gjennom plan.  
- Gående/syklende 2 3 6 Etableres i område det ikke er mye trafikksikringstiltak. Må vurderes gjennom plan, bør etableres 

60 sone på Fv. 525, ved gjennomføring av tiltaket.  
- Vann og avløp 2 2 4 Kommunal vannledning i området, må etableres nytt avløpsanlegg.  
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RM-område 01 Fjær Steintak 
Område:  
Dagens formål BR2 
Forslag Videreføres etter innspill fra 

grunneier  
Formål med plan Boliger 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekven

s 
Forurensning/støy  Tiltak vil føre til støy ved sprenging og knusing av stein.  -- 
Beredskap Rimelig utrykningstid. Lav sannsynlighet for ulykker + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Grunnforhold er bra. Stor sannsynlighet for ras, enten som snø, stein 
eller løsmasser. Må vurderes ved opparbeidelse av plan, slik at ikke 
sprengninger utløser eventuelle ras. Stor fare i området.  

--- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Fører til økt trafikkbelastning. Akseptabelt nivå.  + 

Naturrelatert. Ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse innenfor 
området. Det er registrert gråspette på andre siden av fjorden.  

++ 

Kulturminner Ikke registrert kulturminner i område. ++ 
Landbruk Uproduktiv skog og bart fjell i område. Ingen landbruksressurser. ++ 
Landskap Bratte fjell, ikke noen landskapsverdier som vil gå tap som følge av 

tiltaket. 
++ 

Reindrift Avsatt som vinterbeite, bratte fjell rundt. Vurdert som små 
konsekvenser for reindrift.  

+ 

Barn og unge Tar ikke i bruk arealer som er egnet for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Vil kunne tilrettelegge for flere arbeidsplasser i område. Forekomst har 
størst mulighet for lokal bruk.  

++ 

Folkehelse Ikke negativt. Lite område som ikke benyttes i tursammenheng. ++ 
Strandsone Ligger på oversiden av veg. Nord-Salten er avsatt som område for 

båtutfart, det er ikke tilgjengelig med større båter. Tiltaket vil dermed 
ikke være sjenerende for strandsonen.  

++ 

Tettstedsutvikling Positivt med arbeidsplasser for område. ++ 
Friluftsliv Påvirkes ikke av tiltaket. Bratt område ved veg. ++ 
Sammendrag Viderefør avsatt område for steintak. Krav om reguleringsplan.  +18 

  



34 

 
ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy 
- Forurensing i område 2 1 3 Vil kunne føre til mindre forurensning ved drift.  
- Område utsatt for støy 4 3 12 Vil føre til støy i området ved sprenging og knusing av stein.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Ikke drikkevannskilder i nærområdet 
Beredskap 
- Utrykningstid brann 2 2 2 Ca. 20 minutters utrykningstid.  
- Utrykningstid ambulanse 3 2 6 Noe lang. Ca. 35 minutters utrykningstid. Noe sannsynlighet for ulykker,  
- Brannfare gress/lyng/skog 3 1 3 Fjell innenfor område, brann i maskiner er størst risiko.  
Naturrelatert og miljøforhold 
- Grunnforhold 1 1 1 Fjell.  
- Ras 4 4 16 Bratt terreng, avsatt område for snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Registrert flere isnedfall 

på veger som går gjennom området. Det bør gjennom arbeid se på sikringer, også slik at rystelse 
etter sprenging ikke utløser skred. Ved uttak av masser kan det også føre til at det går skred. Bør 
kartlegges nøye gjennom arbeid med reguleringsplan. 

- Stormflo/flom 1 1 1 Ikke utsatt 
- Havstigning 1 1 1 Ligger på kote + 10-15 meter. 
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt inne på planområdet. Ingen bekker eller elver som går gjennom område.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur 
- Trafikk 3 1 3 Vil føre til økt tungtrafikk i området.  
- Gående/syklende 3 1 3 Kan bli flere skumle situasjoner for syklende og gående ved økt trafikk.  
- Vann og avløp 1 2 2 Må etablere eget vann- og avløpsanlegg.  
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RM-område 02 Sør-Eitran Steintak 
Område:  
Dagens formål LNF 
Forslag Nytt område  
Formål med plan Framtidig masseuttak 
Bolig Fritidsbebyggelse 

(+ naust) 
Erverv/næring 
(+Utleiehytter) 

0 0 1 

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  

Konsekvensutredning og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Forurensning/støy  Tiltak vil føre til støy ved sprenging og knusing av stein.  -- 
Beredskap Rimelig utrykningstid. Lav sannsynlighet for ulykker + 
Naturrelatert og 
miljøforhold 

Gode grunnforhold. Noe bratt terreng, deler av område avsatt som 
potensialet for skred. Må vurderes gjennom reguleringsplan. 

-- 

Samferdsel/ 
infrastruktur 

Vil måtte etablere noe ny infrastruktur. Ikke sårbar for eksisterende 
installasjoner. 

+ 

Naturrelatert. Ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse 
innenfor området. 

++ 

Kulturminner Det er et funn innenfor området. Omfang er uklart. -- 
Landbruk Skog av middels og høy bonitet i området. - 
Landskap Ligger i en vik ett stykke fra folk. Ikke attraktive landskapsverdier 

som vil gå tap som følge av tiltaket. 
++ 

Reindrift Vinterbeite berøres. Adkomst vil krysse trekklei og flyttlei. Vil måtte 
avklares gjennom detaljregulering/områderegulering. 

---- 

Barn og unge Tar ikke i bruk arealer som er egnet for barn og unge. ++ 
Næringsliv og 
sysselsetning 

Vil kunne tilrettelegge for flere arbeidsplasser i område. Forekomst 
har størst mulighet for lokal bruk.  

++ 

Folkehelse Ikke negativt. Lite område som ikke benyttes i tursammenheng. ++ 
Strandsone Ligger på oversiden av veg. Nord-Salten er avsatt som område for 

båtutfart, det er ikke tilgjengelig med større båter. Tiltaket vil 
dermed ikke være sjenerende for strandsonen.  

++ 

Tettstedsutvikling Positivt med arbeidsplasser for område. ++ 
Friluftsliv Påvirkes ikke av tiltaket. Bratt område ved veg. ++ 
Sammendrag Nytt område for steinbrudd. Ligger skjermet for folk, det er 

registrert som område det kan være gode steinkvaliteter. Rapport er 
litt usikker for området, da steinkvalitet varierer meget. Gode 
muligheter for utskiping av masser. 

+7 
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ROS-analyse for område.  
Tema Sans. Kons. Sum Merknad 
Forurensing/støy     
- Forurensing i område 2 1 3 Vil kunne føre til mindre forurensning ved drift.  
- Område utsatt for støy 4 3 12 Vil føre til støy i området ved sprenging og knusing av stein.  
- Forurensning av vannkilder 1 1 1 Ikke drikkevannskilder i nærområdet 
Beredskap     
- Utrykningstid brann 2 2 2 Ca. 20 minutters utrykningstid.  
- Utrykningstid ambulanse 3 2 6 Noe lang. Ca. 35 minutters utrykningstid. Noe sannsynlighet for ulykker, driftsform må legges opp 

til å redusere antallet.  
- Brannfare gress/lyng/skog 3 1 3 Fjell innenfor område, brann i maskiner er størst risiko.  
Naturrelatert og miljøforhold     
- Grunnforhold 1 1 1 Fjell og tykk morene i områder.  
- Ras 3 3 9 Avsatt som potensielt utløpsområde for steinsprang. Må kartlegges ved arbeid med plan.  
- Stormflo/flom 1 1 2 Ikke utsatt 
- Havstigning 2 1 2 Ved etablering av utskipnings kai, må det tas høyde for havnivåstigning.  
- Overvann 1 1 1 Kun lokalt inne på planområdet. Ingen bekker eller elver som går gjennom område.  
- Kvikkleire 1 1 1 Ikke registrert.  
Samferdsel/infrastruktur     
- Trafikk 3 1 3 Vil føre til økt tungtrafikk i område. 
- Gående/syklende 3 1 3 Kan bli flere skumle situasjoner for syklende og gående ved økt trafikk.  
- Vann og avløp 1 2 2 Må etablere eget vann- og avløpsanlegg.  
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Risværet. 

 

Område: Risværet 
Dagens formål FFFN-3 og Fiske 
Forslag FFFNA 
  
Justere grenser slik at det kan tillates akvakultur i 
område.  

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Fiskeri Noe fiskeriinteresser i nærområde. Ikke innefor justert område.  + 
Naturmangfold Det er registrert større tareforekomster i nærheten av holmer og 

skjær. Da hovedsaklig på dybder opp til 25 meter. Observert oter 
på Sandøya. Viser for øvrig til rapport utarbeidet for endringen.  

+ 

Friluftslivet Ligger i utkanten av område avsatt som båtutfart med lokal verdi. + 
Landskap Det er lokaliteter i område. Nærmeste lokalitet er Risværgalten og 

Gjerdinga. 
++ 

Reindrift Ingen reindrift interesser registrert i område.  ++ 
Farleder Ligger ikke i konflikt med avsatte farleder.  ++ 
Bosetning og 
fritidsbebyggelse 

Det ikke fritidsbebyggelse eller boliger i område som anses som 
berørt. 

++ 

Samfunnskonsekvenser, 
Næringsliv 

Positivt for akvakulturnæringen i kommunen. ++ 

Marine ressurser 
(skjellsand, tang/tare) 

Det er registret større tareskogforekomster avsatt som viktig verdi 
i område. Anlegg bør plasseres slik at det ikke er i direkte konflikt 
med registrert forekomst.  

-- 

Egnethet for akvakultur Viser til vedlagt rapport der forhold er vurdert og beskrevet som 
egnet.  

++ 

Samfunnssikkerhet (ROS) San. kons SUM Kommentar 
Støy  2 2 4 Noe lokal støy må påregnes fra aggregat. 
Forurensning 2 2 4 Skal ikke føre til noe forurensning. 

Rømning 2 2 4 Ikke større sannsynlighet for rømning enn 
tilsvarende anlegg. 

Ekstremvær 2 3 6 Ligger ut mot havet. Kan være noe utsatt for 
sjø ved dårlig vær og storm. 

 
 
 
 

Sammendrag Ikke avdekket sannsynlighet for risiko eller konsekvenser som er 
høyere enn det som kan aksepteres. 

 

+ 

Sammendrag område Justering av grenser er foreslått av fiskerinæringen. Slik at det ikke 
er konflikter for næringsaktørene i område. Eventuelle anlegg bør 
plasseres slik at det dypere sjø enn 25 meter for å være minst i 
konflikt med tareskog. 

+14 
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Opløfjorden. 
Område: Opløfjorden 
Dagens formål FFFN 
Forslag FFFNA 
Forslagstiller Midt-Norsk Havbruk as 
Det ønskes avsatt område med mulighet for akvakultur.  

 
Eksisterende plan Flyfoto 

  
Konsekvensanalyse og beskrivelse av området.  
Tema Vurdering Konsekvens 
Fiskeri  + 
Naturmangfold Ikke registrert arter i temakart på land eller i sjø som blir berørt. Viser 

for øvrig til rapport utarbeidet for endringen. 
++ 

Friluftslivet Områder er avsatt som område for båtutfart med regional betydning.  -- 
Landskap Det er ikke akvakultur i nærområder. Men flere lokaliteter lengre ut i 

fjorden. Nærmeste lokalitet er Digerneset. 
+ 

Reindrift Ikke avsatt svømelei i område. Holmer er ikke avsatt som 
beiteområde. 

++ 

Farleder Ligger delvis inn i farleder inn mot Salsbruket. Plassering må avpasses. - 
Bosetning og 
fritidsbebyggelse 

Det er noe fritidsbebyggelse i område. Blant annet på Litlbrandsøya 
som ligger øst for område. 

- 

Samfunnskonsekvenser, 
Næringsliv 

Positivt for akvakulturnæringen i kommunen.  ++ 

Marine ressurser 
(skjellsand, tang/tare) 

Ikke registrert i temakart.  ++ 

Egnethet for akvakultur Viser til vedlagt rapport der forhold er vurdert og beskrevet som 
egnet. 

++ 

Samfunnssikkerhet (ROS) San. kons SU
M 

Kommentar 

Støy  2 2 4 Noe lokal støy må påregnes fra aggregat. 
Forurensning 2 2 4 Skal ikke føre til noe forurensning. 
Rømning 2 2 4 Ikke større sannsynlighet for rømning enn 

tilsvarende anlegg. 
ekstremvær 1 2 2 Ligger skjermet til inne i fjorden. 

 
 
 
 

Sammendrag Ikke avdekket sannsynlighet for risiko eller konsekvenser som er 
høyere enn det som kan aksepteres.  

 

++ 

Sammendrag område Positiv til innspill fra akvakulturnæringen. Det er en plass de mener 
selv er godt egnet for oppdrett. Det er vurdert at det er mulig å 
etablere anlegg som ikke er til hinder for farleder, fiskenæringen eller 
begrenser mulighetene for båtutfart i område. Positivt til å ta med 

+10 
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område, med bakgrunn i at næringen selv ser dette som en potensiell 
plass.  

Endring Området endret tilbake til FFFN-område etter 2.gangs høring med 
bakgrunn i innsigelse fra Fylkesmannen. Kommentar fra 
marinkonsulent peker på at Opløfjorden har begrenset evne til å takle 
organisk belastning fra oppdrettsvirksomhet. Indre Opløfjorden 
vurderes som lite egnet til sjøbasert oppdrettsvirksomhet, da evnen til 
å omsette organisk materiale er lav. 
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Saksbehandler: Thomas Møller 
 
74 16 81 26|  fmtltmo@fylkesmannen.no 
 
 
 
 
 
 
Referat fra meklingsmøte 15. februar 2018 om kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 
 
Til: Nærøy kommune, FMTL Klima og miljøavdelingen 
Fra: Fylkesmannen 
Kopi til: Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Med bakgrunn i gjenstående uavklart innsigelse fra Klima og miljøavdelingen hos Fylkesmannen 
(KLMI) i Trøndelag til kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune ble det avholdt nytt 
meklingsmøte på Statens Hus, Steinkjer den 15. februar 2018. 
 
Tilstede ved meklingen var: 
 
Fra Nærøy kommune: Steinar Aspli, Håvard Hernes og Ragnhild Melgård 
Fra KLMI:  Bjørnar Wiseth, Harald Høydal og Thomas Aarskog 
Fra Fylkeskommunen: Karl-Heinz Celga og Bjørn Grenne 
Fra Fylkesmannen:   Frank Jenssen (meklingsmann), Ragnhild Grønvold og Thomas Møller 
 

 
Fylkesmannen orienterer om meklingsinstituttet og meklerrollen. Formålet med meklingen er å forsøke 
og komme til enighet. 
 
Fylkesmannen v/plankoordinator redegjør for gjenstående uavklarte forhold i planforslaget som er tema 
for meklingen. Dette er avgrensning av områder hvor det kan etableres akvakulturanlegg innenfor 
flerbruksområdene i sjø, FFFNA. 
 
Kommunen redegjør for planforslaget. Er tydelige på at de ønsker kombinasjonsformål, og mener dette 
er beste løsningen for arealforvaltningen i Ytternamdalen. Kommunen har hatt mange møter med 
næringen, og de er også enige i flerbruksformål.  
 

Dato:

Saksnr.:2018/3384

Avdeling: 
Fylkesmannen



Kommunen opplever at man skal gjennom samme prosessen to ganger i og med at etableringer også 
skal gjennom en konsesjonsbehandling etter akvakulturloven. Savner faglig grunnlag for etablering av 
avstandskrav i bestemmelser. Ønsker heller ikke etablering av plankrav. Savner tilbakemelding på 
oversendt forslag til planbestemmelse. 
 
Klima- og miljøavdelingen viser til tidligere avklaringer i planprosessen, og at det nå er sjøområdene 
som gjenstår. Klima- og miljøavdelingen slår fast at det er riktig av kommunen å legge til rette for 
akvakulturetableringer. 
 
Klima- og miljøavdelingen ønsker å utfordre kommunen ift. avklaring i plankartet ved å utelate 
akvakultur fra visse områder rundt sårbare naturverdier. Viser to områder med økologiske 
funksjonsområder av nasjonal verdi. 
 

 
 
Dersom disse områdene utelates fra områdene hvor det tillates etablering av akvakultur, sammen med 
de områdene som allerede er unntatt, vil planforslaget være akseptabelt for Klima- og miljøavdelingen. 
 
Fylkeskommunen registrerer bevegelse i saken fra klima- og miljøavdelingen. Viser videre til 
Regjeringens ønske om vekst i akvakulturnæringen. Dette betinger at næringen har tilgang til arealer. 
Mener næringen har lyktes med utfordringer knyttet til lakselus. Peker også på en omfattende 
saksgang etter akvakulturloven. Mener en må respektere at Nærøy er landets nest største 
akvakulturkommune. 
 
Fylkesmannen spør fylkeskommunens saksbehandler om hvilken myndighet som ivaretar de 
naturkvaliteter som her drøftes i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Saksbehandler peker på 
Klima- og miljøavdelingens rolle etter forurensningsloven og at mange fugleområder er vernet. 



 
Fylkesmannen spør Klima- og miljøavdelingen hvordan de vil forholde seg til etableringer i områder 
som åpner for akvakultur. 
 
Klima- og miljøavdelingen peker på at bestemmelser til disse områdene slik de foreligger i gjeldende 
planutkast kan bli stående. Presiserer ellers at det er flere viktige fugleområder som ikke har 
vernestatus. 
 
Kommunen peker på at det har vært en lang prosess med mange avveininger. Synes innspillet fra 
Klima- og miljøavdelingen kommer sent i prosessen og at dette er uheldig. Mener videre at det er 
mange områder i planen som ikke åpner for akvakultur. Det er ikke noe frislipp. En ytterligere 
avgrensning vil ikke klare å gjenspeile kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Kommunen ber om særmøte. 
 
Kommunen ønsker gjennomgang av kvalitetene som ligger til grunn for forslaget til Klima- og 
miljøavdelingen. 
 
Kommunen kan akseptere avgrensningene Klima- og miljøavdelingen foreslår i Arnøyfjorden. Ønsker å 
redusere den foreslåtte avgrensningen ved Abelvær. Kjøper ikke argumentasjonen knyttet til skjellsand 
og tareskog. 
 
Klima- og miljøavdelingen poengterer at de har utelatt mye, også av viktig regional og nasjonal verdi. 
Det er flere sensitive arter i området som er sårbare for forstyrrelser. Dette er økologiske 
funksjonsområder/økosystem i tillegg til at det er vandringsområde for villaks fra tre elver. Nærøy er 
videre dårlig kartlagt av ornitologer.  
 
Kommunen mener bestemmelsene vil ivareta hensynene rundt Abevær og at lovverket ivaretar 
naturverdiene. 
 
Klima- og miljøavdelingen står fast ved at arealbruken bør avklares gjennom plan etter plan- og 
bygningsloven. De viser til tidligere avgjørelse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 
lignende sak i Nordland.  
 
Kommunen kan ikke akseptere størrelsen på området rundt Abelvær. 
 
Fylkesmannen slår fast at det ikke lykkes å komme til enighet i meklingen. Etter kommunestyrets 
behandling blir vedtaket å oversende KMD for endelig avgjørelse sammen med innsigelsen og 
meklingsmannens tilråding. 
 
Tilføyelse: Dagen etter meklingsmøtet tar kommunen kontakt med Fylkesmannen og informerer om at 
kommunen likevel kan akseptere forslaget fra Klima- og miljøavdelingen. De ønsker å se på 
mulighetene for en marginal justering av sonen i Arnøyfjorden. Kommunen og K 
lima- og miljøavdelingen avklarer dette seg imellom. 
 
 



Konklusjon:  
Fylkesmannen som miljømyndighet trekker innsigelsen forutsatt at kommunestyret inntar forslaget 
gjengitt i dette referatet, eventuelt med mindre justering gjort i direkte dialog mellom kommunen og 
Klima- og miljøavdelingen. Det er dermed enighet om planforslaget for ny kommuneplanens arealdel 
for Nærøy kommune. 
 

Steinkjer 20.02.2018 
Thomas Møller 

Referent 
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Saksbehandler: Thomas Møller  Sak: 2014/4358 Dato: 06.10.2017 
Tlf. direkte: 74 16 81 26   
E-post: fmnttmo@fylkesmannen.no Avdeling: Kommunalavdelingen Arkivnr: 421.3 
 
 
  
  
   
 
Til: Nærøy kommune, FMNT miljøvernavdelingen , FMNO reindriftsavdelingen 
Fra: Fylkesmannen 
Kopi til: Nord-Trøndelag fylkeskommune 
 
 
 
 
 
 
Referat fra meklingsmøte 4. oktober 2017 om kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 
 
 
I forbindelse med innsigelser fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland til kommuneplanens arealdel for 
Nærøy kommune ble det avholdt meklingsmøte på Statens hus, Steinkjer den 4. oktober 
2017. 
 
Tilstede ved meklingen var: 
 
Fra Nærøy kommune:  Steinar Aspli, Rune Arstein, Håvard Hernes, Aleksander 

Båfjord og Ragnhild Melgård 
 
Fra Reindriftsavdelingen: Kjell Kippe og Magne Haukås 
 
Fra Miljøvernavdelingen:  Anne Sundet Tangen, Thomas Aarskog og Andreas Wæhre 
 
Fra Fylkeskommunen: Karl-Heinz Cegla 
 
Fra Fylkesmannen: Gerd-Janne Kristoffersen og Thomas Møller 
 
 
Fylkesmannen orienterte først om meklingsordningen. 
 
Ordfører redegjorde kort for sak og prosess som er gjennomført. 
 
Kommunen redegjorde først for de tre innsigelsesområdene på land, hhv. Nærøya, Salten og 
Liavika.  
 
Nærøya fremholdes som en unik eiendom som er krevende å drive. På øya finnes et viktig 
nasjonalt kulturminne i form av gammel, nå overbygd kirkeruin. Kirken er opprinnelig fra 
1100-tallet. Kommunen ønsker å stimulere til økt bruk av Nærøya, bl.a. i form av næring 
knyttet til kulturminneverdiene. Øya er sjelden, ikke i løpet av de siste 15-20 årene benyttet 
som reinbeite. Planforslaget er bearbeidet i form av at antall hytteenheter det åpnes for er 
redusert fra 25 til 12-15. 



Side 2 av 4 

Saltenområdet er allerede delvis utnyttet til fritidseiendommer. Ønsker å videreutvikle dette 
med fortetting, fremfor å ta i bruk nye områder. Det er et krevende terreng i området, og det 
vil uansett ikke være plass til mange enheter. 
 
Liavika er en gammel gård hvor grunneier ønsker å etablere fritidsbebyggelse. Planområdet 
er redusert i forhold til første gangs høring. Det er allerede etablert infrastruktur i området. 
 
Reindriftsavdelingen understreker viktigheten av Nærøya for reinbeitedistriktet som går over 
Nærøy og Bindal kommuner. Nærøya er et uberørt område, og slike områder blir stadig 
viktigere, bl.a. med tanke på økende rovdyrtrykk i innlandet og klimaendringer. Nærøya 
består av vinterbeite. 
 
Når det gjelder Liavika så går det en flyttlei gjennom området som også benyttes til 
oppsamlingsområde. Området er terrengmessig avgrenset og således svært velegnet for å 
samle/holde reinen samlet.  
 
Salten består av vinterbeiteområder med trekklei i området. Det er først og fremst aktiviteten 
knyttet til fritidsbebyggelse som er problematisk. 
 
Miljøvernavdelingen redegjør innledningsvis generelt for sin rolle og ansvarsområder i 
forbindelse med plansaker. 
 
Miljøvernavdelingen peker videre på at Nærøya er en stor urørt øy og at det vil være 
planfaglig uheldig å åpne for nye byggeområder all den tid kommunen har stor tomtereserve 
for fritidsboliger. Nærøya har en del kystlynghei av c-kvalitet. Dvs. at den er lokalt viktig. Det 
er registrert havørnhekking på øya, og havørn er en ansvarsart for Norge. 
 
Det finnes to fritidseiendommer i Salten per i dag. Planforslaget åpner for ytterligere fem. 
Området er attraktiv for friluftsliv og planforslaget vil medføre negative landskapsvirkninger. 
Det er registrert gulprikklav i området noe som betyr at det er kystgranskog i området. 
Avgrensning av kystgranskogen er ikke tilstrekkelig kartlagt. 
 
Fylkeskommunen understreker at Nærøya har en stor kulturhistorisk verdi. Fylkeskommunen 
har gjennom sin uttalelse i saken åpnet for et begrenset antall hytter i en plan med strenge 
bestemmelser. Det er likevel et potensiale for nye arkeologiske funn i området – noe 
tiltakshaver og kommune bør være oppmerksomme på. Fylkeskommunen har ingen sterke 
formeninger vedrørende evt. omdisponering av Liavika og Salten. 
 
Det presiseres fra kommunen at Nærøya er kulturlandskap etter lang tids kultivering hvor det 
bl.a. er plantet mange arter. Kjenner seg således ikke igjen i beskrivelsen av øya som urørt. 
 
Deretter redegjorde kommunen for de to aktuelle akvakulturlokasjonene som det er knyttet 
innsigelser til. Indre del av indre Follafjord, dvs. innenfor Follabrua, er vurdert som 
interessant for næringen med bakgrunn i ferskvennstilstrømmingen i området. Kommunen 
ønsker å legge til rette for oppdrett i en eller annen form her. Det trenger ikke nødvendigvis 
være matfisk. Også tang/tare eller skjell og skalldyr er aktuelle alternativer. 
 
Når det gjelder Oppløyfjorden så mener næringen dette er en aktuell lokasjon for akvakultur. 
Kommunen er gjort kjent med annen foreliggende kunnskap som de ikke var kjent med da de 
la området inn i planen, og kommunen ser argumenter for at dette området bør tas ut som 
akvakulturlokasjon. 
 
Miljøvernavdelingen har tidligere sagt nei til utslippstillatelse i indre del av Indre Follafjord, og 
håper kommunen kan ta i bruk området til andre arter enn matfisk. Det er anledning til å 
knytte planbestemmelser til formålet som avgrenser hvilke arter det kan drives oppdrett på. 
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Det presiseres også at innsigelsen til Oppløyfjordlokaliteten er knyttet til 
utredningsgrunnlaget bak forslaget. 
 
Fylkesmannen slår fast at det er enighet i møtet om at A’en fra formålet FFFNA kan tas ut 
når det gjelder Oppløyfjorden og at kommunen kan jobbe videre i samarbeid med 
Miljøvernavdelingen vedørende en planbestemmelse for indre del av Indre Follafjord som 
åpner for annen oppdrett enn matfisk. Innsigelsene for disse områdene vil således, med litt 
etterarbeid, kunne tas til følge. 
 
Når det gjelder innsigelsen knyttet til bestemmelsene til FFFNA-formålet ønsker kommunen 
disse for å ivareta naturinteressene i forbindelse med evt. akvakulturetableringer. Det kan for 
kommunen være aktuelt å ta de inn som retningslinjer i stedet, slik det er gjort i Flatanger 
kommune. 
 
Miljøvernavdelingen finner at det ikke er hjemmel for en slik bestemmelse og at planen uten 
et slikt verktøy ikke ivaretar de potensielle naturverdiene som finnes i området når det legges 
ut svært store arealer hvor det åpnes for akvakultur. 
 
Fylkeskommunen presiserer at store FFFNA områder er en legitim måte å planlegge på og 
kommunen ønsker ikke å tegne inn flere linjer på kartet slik som miljøvernavdelingen 
inviterer til. 
 
Det blir enighet om at det jobbes videre med å avklare hvilke bestemmelser som kan knyttes 
til FFFNA og at både miljøvernavdelingen og kommunen, sammen med fylkeskommunen, 
møtes for å se nærmere på dette. 
 
Etter avholdte særmøter finner kommunen at de ser, og kan imøtekomme, de innvendinger 
som reindrift har fremført vedrørende Liavika. Kommunen trekker derfor planforslaget her. 
 
Vedrørende Salten vurderer kommunen at denne, også i lys av planlagt adkomst fra 
sjøveien, kanskje ikke er så attraktiv, og er åpne for å trekke planforslaget også her. Dette 
betinger imidlertid at innsigelsesmyndighetene trekker innsigelsen til Nærøya. Her ønsker 
kommunen å være kompromissløse. Kommunen er tydelige på at de ønsker mer aktivitet på 
Nærøya i lys av de har et viktig nasjonalt kulturminne på øya. 
 
Reindriftsavdelingen innser at det ikke er enkelt å argumentere for reindriftsinteressene på 
Nærøya når den ikke har vært benyttet til beiteområde i de siste 15-20 årene. Men sier 
samtidig at den aktiviteten som en utbygging vil medføre vil utelukke reindrift på øya. 
 
Miljøvernavdelingen vurderer at Nærøya er det området som er viktigst for dem. I 
Saltenområdet bør det gjennomføres en kartlegging som viser avgrensningene av 
kystgranskogen i området. Kommunen er velvillige til å gjennomføre slik kartlegging. 
 
Etter nytt særmøte foreslår miljøvernavdelingen og reindrift i fellesskap at kommunen ser om 
det er gamle urealiserte reguleringsplaner som ikke kommer til å bli realisert som evt. kan 
oppheves og tilbakeføres til LNF. Dette må også være planer som ligger i områder av 
betydning for reindrift og miljøvern. Dette kan da være grunnlag for et arealbytte mot 
Nærøya. 
 
Kommunen er skeptiske til et slikt grep da de i utgangspunktet ønsker å beholde de planene 
de har. Men aksepterer å ta en runde på dette. 
 
Partene erkjenner at dette var så langt det var mulig å komme i denne omgang, men at det 
skal arbeides videre i fellesskap om å finne løsninger på gjenstående innsigelser. 
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Steinkjer 09.10.2017 
Thomas Møller 

referent 
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Nærøy kommune Nord-Trøndelag - 2 gangs høring og offentlig utlegging av 

kommuneplanens arealdel 2017-2024 - opprettholdelse av innsigelse  

 

 

Vi viser til oversendelse av 6.02.2017 fra Nærøy kommune med 2. gangs høring av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Vi viser videre til vår innsigelse og øvrige merknader datert 22.08.2016 til det første 

planutkastet, samt uttalelse 22.08.2014 til planprogram/varsel om oppstart av 

revideringsprosessen. 

 

Det vises også til befaring i Storjuvika 25.04.2017. Nærøy kommune har utarbeidet et referat 

fra denne befaringen. 

 

1. gangs høring og innsigelsen vår datert 22.08.2017. 

Fiskeridirektoratet region Midt leverte innsigelse og øvrige merknader til kommuneplanens 

arealdel i brev av 22.08.2016. Bakgrunnen var at det var foreslått å legge ut et tidligere 

område for Fiske (F) til et område med kombinasjonsformål (FFFN) ved Juvika kaste- og 

låssettingsområde for sild, brisling og makrell. Grunneierne Tordis Fjær Solbakk og Terje 

Solbakk har meldt inn behov for et småbåtanlegg i forbindelse med regulert hytte/bolig felt. 

Det er innregulert 40 tomter som er sjønære. Det ønskes å etablere et større anlegg inne i 

Storjuvika.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt leverte innsigelse til arealbruksendringen, og vurderte det 

slik at låssettingsplassen i Juvika fortsatt må være avsatt som underformål fiske (enbruk) i 

plankartet, slik som det er tegnet inn i gjeldende arealplan, og Fiskeridirektoratets 

kartløsning. Se mer om dette i vår uttalelse/innsigelse datert 22.08.2016. 
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I tillegg til innsigelsen i Storjuvika/Juvika kaste og låssettingsplass, hadde vi merknader til at 

et avsatt fiskeområde i Eiterfjorden ikke var inntegnet i plankartet. Dette er nå imøtekommet 

og tegnet inn i plankartet. 

 

Videre hadde vi merknader til et område i Båfjord/Steinvika til Sørnesodden som er foreslått 

omgjort fra fiske «F» til flerbruksområde «FFFNA», og ba kommunen avklare med lokale 

fiskere om bruken av området for å vurdere om gjeldende enbruks fiskeområde burde 

videreføres. Fiskeridirektoratet har registrert fiskeriinteresser i Nærøy kommune (sist gang i 

2010). Det ble den gang ikke registrert fiskeriintersser i disse områdene, men vi har i ettertid 

fått informasjon fra lokale fiskere som sier at dette er områder som i dag brukes til blant 

annet garnfiske. Fiskeridirektoratet region Midt ba derfor kommunen om å kontakte lokale 

fiskere for å få avklart bruken av området for å vurdere om de gjeldende enbruks 

fiskeområdene skal videreføres.  

 

Kommunen har bemerket at de forholder seg til gjeldende og tilgjengelig temkart for 

området, og oppfordrer Fiskeridirektoratet om å oppdatere sine kartlagte fiskeriinteresser før 

det kan legges inn som fiskeområde i kommunens arealplan. Kommunen synes det er 

vanskelig å legge inn egne områder som ikke er avsatt i temakart/kartlagte fiskeridata, fordi 

det vil være tvil om hva som er gjeldende når det ikke er avsatt samme formål.  

Fiskeridirektoratet region Midt tar dette til etterretning og vil sørge for en oppdatering av 

våre kartlagte fiskeridata for dette området. 

 

Fiskeridirektoratet region Midts vurdering til 2. gangs høring av nytt forslag til 

arealdel. 

Kommuneplanens arealdel har nå vært lagt ut på 2. gangs høring. Nærøy kommune foreslår 

i det nye utkastet at mesteparten av Juvika kaste- og låssettingsområde får formålet ènbruks 

Fiskeområde i tråd med arealet avsatt i våre kartlagte fiskeridata, med unntak av et område i 

indre del av Storjuvika som foreslås lagt ut som havneområde «H» på ca. 18 daa. 

 

I denne forbindelse tok grunneier Terje Solbakk initiativ til en befaring i Storjuvika. 

Befaringen ble gjennomført 25.04.2017. Tilstede på befaringen var grunneierne, Fiskarlaget 

Midt-Norge med 3 representanter, Norges Kystfiskarlag med 1 representant, Nærøy 

kommune med 2 fra administrasjon og 1 politiker, samt Fiskeridirektoratet region Midt med 

2 personer. 

 

Under befaringen ble det redegjort for grunneiernes ønsker og planer for området. 

Grunneierne ser for seg et anlegg som går ut fra land i fra området som er regulert til fastkai 

og utover i vika. Et slik anlegg vil ved full utbygging trolig komme godt ut i midten av 

Storjuvika. Grunneierne ønsker at det legges til rette for inntil 40 båtplasser i anlegget. Det er 

i dag gitt midlertidig dispensasjon for en mindre flytebrygge innenfor en annen del av 

planområdet til hytte-/boligfeltet. Dette området ligger i vestlig retning utenfor Storjuvika,  

er mer værutsatt og vil ikke være like egnet for et større småbåtanlegg. Det er ikke registrert 
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fiskeriinteresser i dette området. Et småbåtanlegg vil måtte omsøkes i egen søknad, slik at 

det trengs ikke noen detaljprosjektering på nåværende tidspunkt. Det er kun den 

overordnede arealbruken som skal avsettes gjennom arealplan.  

 

Storjuvika, hvor det ønskes å avsette et formål som er forenlig med småbåtanlegg/ 

flytebrygge, er en del av Juvika kaste og låssettingsplass. Både Fiskeridirektoratet og 

næringsutøverne ser at flere slike plasser har forsvunnet de siste årene. Juvika kaste og 

låssettingsplass omfatter både Stor-Juvika og Litl-Juvika. Det som er spesielt med denne 

kaste- og låssettingsplassen, er at den er en av få plasser igjen som er egnet for landnot i 

tillegg til annen tradisjonell notfiske og låssetting. Det er Storjuvika/Stor-Juvika som er 

spesielt godt egnet for landnot på grunn av beliggenheten, bunnforholdene og 

dybdeforholdene. Fiskeriaktiviteten er nærmere beskrevet i vår innsigelse/uttalelse datert 

28.08.2016.  

 

De siste årene er det stort sett landnotfiske og låssetting av sild som har foregått her. Bruken 

av slike kaste- og låssettingsplasser varierer fra år til år, avhengig av fiskens 

vandringsmønster. Fiskerinæringen ser utfordringene med et slik anlegg som grunneierne 

Solbakk ønsker, da det vil føre til at de ikke kan benytte Storjuvika i den grad de kan i dag. 

Forankringen av kaianlegget, slik grunneierne ideelt sett ønsker, er det som krever størst 

plass og som vi antar vil være til størst hinder for fiskerinæringen.  

 

Kaianlegget som i dag benyttes midlertidig (utenfor Storjuvika) er ikke noe problem for 

fiskerinæringen. Det foreslås derfor at dette gjøres permanent for å kunne betjene deler av 

hytte-/boligfeltet, slik at ikke alle småbåtplassene må ligge inne i selve Storjuvika. På denne 

måten reduseres dermed kravet til antall båtplasser og arealbeslag, noe som er fordelaktivt 

for fiskeriinteressene. 

 

Under befaringen kom representantene for fiskerne med forslag om at deler av 

småbåtanlegget kunne følge og forankres i land ved og nord for området som allerede er 

godkjent og regulert til fastkai. En mindre del av anlegget i L-form vil kunne gå utover i vika 

innenfor et slik areal, inklusiv forankringer.  

 

Dette er forsøkt skissert på følgende måte på neste side (forslag til alternativ grense for 

havneområdet er tegnet opp med blå strek):  
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Dette mener vi vil være et godt utgangspunkt for en ny vurdering av arealdisponeringen i 

Storjuvika og et fremtidig småbåtanlegg/flytebrygge, og da i kombinasjon med eksisterende 

flytebrygge vest for Storjuvika. 

 

Konklusjon og innsigelse 

Etter Fiskeridirektoratet region Midts vurdering vil planforslaget om et havneområde i indre 

deler av Storjuvika medføre vesentlig ulempe for de interesser direktoratet skal ivareta i 

planarbeidet.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, vil Fiskeridirektoratet region Midt fremme 

innsigelse til følgende i planforslaget:  

 

Forslaget til havneområdet på 18 daa slik det er tegnet inn i forslaget til ny arealdel 

kan ikke aksepteres. Vi fremmer derfor innsigelse til dette forslaget slik det nå er 

utformet.  

 

For at innsigelsen skal kunne frafalles, må planforslaget rettes opp i tråd med hovedtrekkene 

i innspillet over.  
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Innsigelsen er fremmet med bakgrunn i Fiskeridirektoratet region Midts forvaltningsansvar 

for fiskerinæringen i området, og direktoratets oppdrag fra regjeringen om å ivareta disse 

interessene i den kommunale planleggingen.  

 

Etter direktoratets vurdering er faren for at fiskerinæringen som bruker området vil kunne 

bli skadelidende som følge av planforslaget så stor at det er grunnlag for å fremme innsigelse 

til forslaget.  

 

Vi har lagt frem en skisse med forslag til alternativ avgrensing for et havneområde i 

fiskeområdet, og vil på denne måten bidra til å finne en løsning som kan åpne for å få anlagt 

en flytebrygge/småbåtkai. Forslaget vil imøtekomme grunneiernes ønske om å anlegge 

småbåthavn i Storjuvika, men ikke i et omfang som innfrir ønsket om båtplass til hver av alle 

de 40 regulerte tomtene. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt ber om at ovennevnte innspill tas hensyn til i det videre 

planarbeidet.  

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Lill Connie Furu 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Nærøy kommune
Drift og Utvik. Avd

7970 Kolvereid

Refnr. 2014/715-154 
Saksbehandler: Alexandre Båfjord

Andregangshøring og utlegg av Kommuneplanens arealdel 2017-2024 til offentlig ettersyn.

Norges Kystfiskarlag har fått oversendt for eventuelle kommentarer og innspill til 
revideringen av Nærøy Kommunes arealplan.

I den forbindelse er det kommet forslag om omdefinering av området Opløyfjorden som i 
dag er et FFN12 området til å bli et FFFNA området.
Det vil bl.a. åpne området slik at det kan brukes til oppdrett.
Dette området er brukt og brukes fortsatt til aktivt fiske, samt noe fritidsfiske. Det brukes 
både passive og aktive redskaper i fjordsystemet. 
I fjorden er det et aktivt rekefelt som blir brukt regelmessig. Dessuten fiskes det makrell hver 
sommer og tidvis sild med både landnot og snurpenot. Samt at det foregår garnfiske etter sei 
og breiflabb de dypeste delene av fjorden og teinefisket etter krabbe ellers rund på grunnere 
vann.
Dessuten er dette en terskelfjord. Med et grundt parti mellom Monsøy via Store Brandsøya
og over til Lautvika som går over i et område med en dybde på ca 100-110 favner. Dessuten 
er området i Salviksundet ca 15 favner på det grunneste før det ender ut i dypet.

Kystfiskarlaget konkluderer med følgende til planen om endring i Opløyfjorden:
Vi aksepterer ikke at området Opløyfjorden omdefineres fra et FFN12 området til et FFFNA 
området. Dette vil gi muligheter for å kunne anlegge oppdrettsanlegg i fremtiden. Og det er 
ikke akseptabelt. Dette er en liten og uberørt fjord som benyttes til aktivt fiske i dag og er et 
yndet feriemål. Det er flere aktive fiskere som bruker fjorden til garn/teiner og reketrålfiske. 
Viser også til at fjorden har vært brukt i mange hundre år til fiske ut fra historiebøkene. 
Fjorden er en terskelfjord med grunde områder for tilførsel av vannmassene som igjen vil gi 
dårlige utskiftninger i de dypere delene av sedimenter. Og det er noe vi vet at eventuelle 
anlegg med fisk har store utslipp av forrester og avføring fra fisken.
Derfor mener vi at kommunen bør la dette området være slik det er i dag. 
Kystfiskarlaget går derfor imot en omdefinering av området Oppløyfjorden.



Ved spørsmål til denne uttalelsen bes rettet til undertegnede tlf.90650677 mail: 
omhage@online.no eller hovedkontoret tlf.76052100 mail: post@norgeskystfiskarlag.no

Salsbruket 22.04.2017

Med Hilsen
Norges Kystfiskarlag
V/Ove Morten Hagen
7960 Salsbruket

Kopi: Kystfiskarlaget, Ramberg
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Til Nærøy kommune ved drifts og utviklingsavdelingen
ved Aleksander Båfjord 7970 kolvereid
fra måneset og omegn fiskarlag.

Andre gangs behandling av kommuneplanens arealdel 2016-2024.
Viser til samtale med Aleksander Båfjord der fiskerlaget fikk mulighet til å levere
merknad etter fristens utløp 17.4.2017 på grunn av at fiskerlagets medlemmer har
vært bortreist på fiske.
Må.neset og omegn fiskarlag viser til sin utalelse av 16.8.2016 ved førstegangs
behandling av arealplanen, en konstanterer at bare deler av våre merknader er tatt til
følge. En er midletidelig tilfreds med at fiskeområdet i Eiterfjorden indre del blir tatt
inn igjen i den nye planen.

Når det gjelder området fra Steinvika til Sørnesodden ved Båfjord er vi lite tilfreds
med at dette er tatt bort fra den planen som eksisterer idag, dette er ett område som er
svært viktig for fiskerene i området og brukes store deler av året til både garn og
teinefiske. Tilfeldigvis har dette området ikke blitt registrert i fiskeridirektoratets
database, noe det absolutt burde vært.
Vi krever derfor at dette området blir tatt inn i den nye planen slik den er i
gamleplanen.

Vi registrerer at havbruksnæringen får tilgang til store nye områder i den nye planen
uten den alt for dype dokumentasjon.
Vi mener derfor at vårt krav om videreføring av allerede registrerte fiskefelt i dette
området ved Båfjord ikke er urimelig.
Håper på en positiv behandling.

Hilsen Måneset fiskerlag og omegn

Sekretær Formann
Hilmar Blikø Torbjørn Breivik

1.vedlegg 2 App.



, Måneset, 16/08-16

Nærøy kommune v/drifts- og utviklingsavdeling

7970 Kolvereid

Angående rullering av kommuneplanens arealdel 2016-2024.

Måneset og omegn Fiskarlag har gått gjennom planen og har konsentrert seg om arealene i sjø.

Fiskarlaget viser til at vi har deltatt i fellesmøter mellom havbruksnæringa og fiskerinæringa i regi av

Nærøy Kommune. Vi har også hatt eget møte med Midt-Norsk Havbruk angående omplasseringer av

lokaliteter i Eiterfjorden og Årsetfjorden. Felles for alle møtene har vært en god dialog og vi har

kommet fram til enighet i forhold til disponeringen av arealene i sjø.

Fiskarlaget stiller seg derfor undrende til at ikke de eksisterende havbruksanleggene skal inntegnes

på den nye planen. Argumentasjonen for å ikke gjøre dette holder ikke mål. Selv om oppdrettene

flyttes pga. brakklegging/soneinndeling, ligger fortøyningene som oftest permanent. Lokalitetene

blir opprettholdt og er avsatt til dette formål. Etter undersøkelser fiskarlaget har utført i andre

kommuner som nylig har rullert planverket, så er anleggene inntegnet som før. En arealplan uten at

begge de største brukene av sjøarealene synes, gir ett uriktig bilde av arealbruken for allmenheten og

nye brukere av kystområdene. En arealplan skal være tydelig og ikke bare et verktøy for byråkrater

og politikere. Det er flere fiskeområder som er fjernet i forhold til eksisterende plan. Dette gjelder

Eiterfjorden indre del og Båfjord/Steinvika, to meget viktige områder for fiskerne. Området ved

Naustbukta, indre Eiterfjorden er registrert og inntegnet både på den gjeldende arealplanen for

Nærøy og kart hentet fra fiskeridirektoratets database 16/08-16. Når det gjelder området fra

Steinvika til Sørnesodden, så er ikke det kommet med i fiskeridirektoratets database, men ligger inne

på dagens arealplan for Nærøy. Måneset og omegn Fiskarlag krever at begge disse områdene blir tatt

inn i den nye kystsoneplanen i sin helhet.

Når det gjelder endring av status for Storjuvika som foreslått i 8.5.1. Fiskeområder, støttes dette ikke.

Viser for øvrig til vedtak fattet av vårt fiskarlag tidligere. En leser ut av planbeskrivelsen 8.5.2. at ved

søknad om lokaliteten for akvakultur ikke er nødvendig å søke om dispensasjon for planen. En

forutsetter derfor at alle involverte brukere blir hørt i saker som angår FFFNA områdene. Kan ikke se

at den beskrivende delen omhandler høring.

Til slutt vil en anmode at arealdelen sjø, fisk og havbruk må ses i regional sammenheng da begge

brukergrupper opererer regionalt.

Med hilsen Måneset og omegn Fiskarlag

e

Hilmar Blikø (Sekretær) Torbjørn Breivik (Formann)

Vedlegg: 1



 

 
 
 
 
Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdelingen 
Rådhuset 
7970 KOLVEREID 

 
 
 
 

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VÅR REF. BIEJJIE /DATO 

Pål Nilsen, +47 78 47 40 21 2014/715-154  14/4571 - 9 18.04.2017 

pal.nilsen@samediggi.no  
Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse  

 

  

Uttalelse til andregangshøring og utlegging til offentlig ettersyn. 
Kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2017- 2024 

Vi viser til Deres brev av 6.2.2017. 
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for 
å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging 
og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1).  
- Sametingets planveileder finnes på denne internettadressen: 
https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern 
 
Fra Sametingets side forutsetter vi at kommunen har dialog og samarbeid med reindrifta i området, 
om fremtidige tiltak og planer som kan påvirke reindrifta. Slike tiltak/ planer kan være 
reguleringsplaner, ikke reguleringspliktige tiltak/ utbygginger i tråd med kommuneplan, eller saker 
som krever dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
 
 
Heelsegh /Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

https://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern


Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag     

Sandgata 30, 7012    Trondheim 18.   april 2017 

E-post: nordtrondelag@naturvern.no 

  

 

Nærøy kommune, Rådhuset,     Deres ref. sak 105/16 

7970 Kolvereid 

E-post: postmottak@naroy.kommune.no 

 

        

Uttalelse til kommuneplanens arealdel i Nærøy, 2. gangs høring 

 

Bakgrunn 

Nærøy kommune reviderer kommuneplanens arealdel (KPA). Vi er ikke enige i 

Nærøys arealdisponeringer vedrørende oppdrettsvirksomhet. Denne 

høringsuttalelsen vil fokusere på våre vurderinger rundt dette, mer spesifikt 

områdereguleringen i indre Foldafjord.  

Konfliktfylt område 
Søknader om etablering av lakseoppdrett i Indre Foldafjord det siste året og Nærøy 

kommunes arbeid med ny KPA har vist at det er et høyt konfliktnivå rundt oppdrett i 

fjorden. Vi viser til vår uttalelse til 1. høringsrunde i rulleringen av KPA (vedlegg 1), 

samt uttalelser fra Nærøy Bonde – og Småbrukarlag, Foldereid Bondelag, og 

Fylkesmannens uttalelser til plansaken og avslag på utslippstillatelse til etablering av 

oppdrett innenfor terskelen ved Foldereid.  

Området er rikt på naturverdier og opplevelseskvaliteter som det bør tas hensyn til. 

Spikeren i kista mot økt oppdrettsvirksomhet i Indre Foldafjord kom etter vårt skjønn 

med Fylkesmannens avslag på utslippstillatelsene til lokalitetene «Bogan» og 

«Teplingan». Her kommer det klart og tydelig frem at bæreevnen i fjorden allerede er 

nådd, og det presiseres at videre overvåking av fjorden vil avgjøre om det kan bli 

nødvendig å redusere biomasse i Indre Foldafjord som helhet.  

mailto:nordtrondelag@naturvern.no
mailto:postmottak@naroy.kommune.no


Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag går derfor sterkt imot at hele Indre Foldafjord 

disponeres til oppdrettsvirksomhet ved at området blir kategorisert som et FFFNA-

område. Vi ønsker generelt ikke at kommunene bruker en slik flerbrukskategori i sin 

arealdisponering, men heller at et tydeligere skille blir markert. Flerbruksområder 

som inkluderer akvakultur gir etter vår mening for ofte en forrang for fiskeoppdrett, og 

det fratar kommunen reell bestemmelsesrett i saker.  

Ved å bruke mer spissede arealformål, så kan man dempe fremtidige 

arealbrukskonflikter ved at områder får en reell konsekvensutredning gjennom en 

prosess med rullering av KPA. Praksisen med ad hoc vurderinger fra sak til sak der 

oppdrettssaker blir lyst ut med en kort frist, fører til en ekskludering av lokalbefolkning 

og andre berørte parter. 

 

 

 

 

Hege Hammerstad Steigedal 

Leder, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 

 

Marius Nilsen 

Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag, saksbehandler 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 

 

Vedlegg 

1. Høringsuttalelse KPA Nærøy NVF-NT 



Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Pb. 132, 7702 Steinkjer Steinkjer 24. februar 2016

E-post: nordtrondelag@naturvern.no

Nærøy kommune, Rådhuset, Deres ref. sak 72/16

7970 Kolvereid

E-post: postmottak@naroy.kommune.no

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Bakgrunn

Nærøy kommune reviderer kommuneplanens arealdel. I høringsutkastet blir områder 

hvor det kan åpnes for fiskeoppdrett, FFFNA-områder, i stor grad videreført fra 

forrige arealplan. Vi er ikke enige i Nærøys arealdisponeringer vedrørende 

oppdrettsvirksomhet. Denne høringsuttalelsen vil fokusere på våre vurderinger rundt

dette, mer spesifikt områdereguleringen i indre Foldafjord. 

Oppsummering og konklusjon

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag ønsker at hele Indre Foldafjord omgjøres til en 

oppdrettsfri sone. 

Miljøundersøkelser viser at fjorden gradvis har fått en dårligere tilstand siden oppdrett 

ble etablert her. Spesielt sårbart er området innenfor terskelen ved Foldereid, og 

ytterligere etableringer, slik som det er foreslått i arealdisponeringene, vil kunne få 

alvorlige konsekvenser. Foldafjorden er inngangsport til viktige gyteområder for laks 

og sjøørret, og et viktig leveområde for sistnevnte. I tillegg kommer annen uheldig 

påvirkning av naturmangfold. Det er lokalt stor motstand mot lakseoppdrett i Indre

Foldafjord. Områdene som berøres er svært viktige frilufts- og rekreasjonsområder, 

og lokalbefolkningen har gitt ettertrykkelig beskjed om at økt oppdrettsvirksomhet i 



området er uønsket. Naturvernforbundet har forståelse for at Nærøy kommune vil 

legge til rette for næringsutvikling og ukompliserte rammevilkår for 

oppdrettsnæringen, men Indre Foldafjord er en sårbar verdifull naturtype. Vi ber om 

at foreslåtte FFFNA-områder innenfor terskelen ved Kolvereid omgjøres til et FFFN-

områder. 

Beskrivelse av området

Indre Foldafjord, innenfor terskelen ved Foldereid, er en fjord med naturlig lavt 

oksygeninnhold i bunnvannet1. Dette er også et nasjonalt viktig gyteområde for 

kysttorsk med verdi A. Ut i fjorden renner det 16 små og store elver hvor det er 

registrert oppgang av anadrom laksefisk. Fjorden med strandsone er et viktig 

friluftsområde for befolkningen. 

Påvirkning av naturverdier

1. Anadrom laksefisk

For tiden er villaksen under hardt press fra oppdrettsnæringen. En nylig publisert 

rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning2 viser at kun 22% av 104 

representative laksestammer over hele Norge har god eller svært god kvalitet – som 

er målet i kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks3. Genetiske spor fra 

oppdrettslaks ble funnet i 65% av undersøkte stammer. Dette er en svært alvorlig 

utvikling, og demonstrerer en negativ effekt oppdrettslaks har på villaks. 

En annen negativ bi-effekt av økende og utbredt lakseoppdrett er at lakselusen 

blomstrer i fjordene våre. Lakselus har en negativ effekt på både villaks og sjøørret. I 

sær sjøørreten, som er mye mer stedbunden til fjordene, kan rammes hardt når 

oppdrettsanlegg legges inn i fjordene og nær elvene. En rapport fra Sweco4 som 

gjorde ungfiskundersøkelser på laksefisk i elver i Indre Foldafjord, viste at nygått fisk i 

elver som lå nær en oppdrettslokalitet hadde opptil 50 lus på seg, og rapporten 

meldte også at rekrutteringen av sjøørret var sviktende. Dette understøttes i en fersk 

                                           
1

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00036094
2

Anon. 2016. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Temarapport nr 4, 85 s.

3
Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (2013). Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks 

(Salmo salar). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

4
Berger 2012. Ungfiskudersøkelser i Langbogaelva, Skjølstadelva og Årforelva i Nærøy. 2012. Sweco, for 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.



rapport5 som sier at sjøørretfangster har gått ned med 70% siden 1990-tallet. Den 

samme rapporten sier også at villlaksinnsiget til norske elver er mer enn halvert siden 

1983, og at redusert overlevelse i stor grad skyldes negativ påvirkning fra 

lakseoppdrett. Vi kan dermed fastslå at det er nødvendig å forhindre en ytterligere 

forverring av bestandsstatusen, og forurensning av populasjonene til våre ville 

laksefisker.

Lakselusnivåene er nå noe lavere enn de var i fjor6. Ikke medikamentell behandling 

og koordinerte avlusinger ser ut til å ha en viss effekt. Men i Ytre Namdal er det for 

tiden seks oppdrettslokaliteter som har fått pålegg fra Mattilsynet om å redusere 

produksjonen på grunn av vedvarende høye lakselusnivåer7. Fire av disse 

lokalitetene ligger i Nærøy kommune, og en ligger i Indre Foldafjord. Dette gjør at 

man fortsatt må ha fokus på å holde tetthetene av oppdrettsanlegg på et forsvarlig 

nivå. Dette er særlig viktig i sårbare områder, som indre Foldafjord, med gode 

forekomster av anadrom laksefisk.

2. Kysttorsk 

Indre Foldafjord er, som den eneste av sitt slag på hele Namdalskysten, kategorisert 

som et nasjonalt viktig gytefelt med høyeste verdi – A, for kysttorsk. Kysttorsken er 

en stedbunden torsk som lever i og rundt fjordene i hele livssyklusen. Den har vært 

på sterk tilbakegang siden tidlig nittitall, og bestanden er over halvert. For ti år siden 

var kysttorsken rødlista med kategorien sterkt trua8. Vi anser det som viktig å bevare 

lokaliteter som er av så god kvalitet uberørte av inngrep for å minimere risikoen for å 

ytterligere forverre statusen for Kysttorsk. 

                                           
5

Anon. 2015. Status for norske laksebestander i 2015. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 8, 

300 s.

6

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynet
s_lakselusrapport_vaaren_2016.23001/binary/Mattilsynets%20lakselusrapport%20v%C3%A5ren%20
2016
7

Mattilsynet 2016. Oversikt over lokaliteter som har fått varsel eller endelig vedtak om redusert produksjon p.g.a. 
langvarige lakselusproblemer. Hentet fra 
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/oversikt_over_lokalite
ter_som_har_faatt_varsel_eller_endelig_vedtak_om_redusert_produksjon_pga_langvarige_lakselusproblemer.18
040
8

Artsdatabanken. 2006. Norsk rødliste for arter. Hentet fra 

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark87.pdf



3. Andefugl

En ny sammenstilling av studier hvor effekten oppdrett har på andefugl9 ble 

undersøkt sier at det er sannsynlig at økt trafikk i et område i forbindelse med 

etablering og drift av oppdrettsanlegg, har en fortrengende effekt på andefugl

(Follestad 2015). To av tre omsøkte lokalitetsklareringer har registrerte 

kjerneområder for ærfugl (NT/nær truet på rødlista) og sjøorre (VU/sårbar på rødlista) 

som ligger under en kilometer fra lokalitetene (Kilde: naturbase.no). 

4. Viktig naturtype

Indre Foldafjord er en terskelfjord med to terskler ved henholdsvis Kolvereid og 

Foldereid, dette gjør at vannet byttes ut saktere. Den innerste delen av fjorden har

naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Naturtypen kjennetegnes av at det er 

svært liten vannutskiftning av bunnvannet som gjør den naturlig oksygenfattig. Dette 

fører i sin tur til at biologisk materiale, for eksempel avfall fra lakseoppdrett, brytes 

sakte ned og akkumuleres. Vurderinger av fjordens tåleevne er gjennomført av Aqua 

kompetanse i forbindelse med tidligere etableringer av oppdrettsanlegg, og søknad 

om nye oppdrettsanlegg. Tidligere i 2016 fikk SalmoNor melding om utsatt vedtak på 

søknader om lokalitetsklareringer i Indre Foldafjord som ble grunngitt i at oppdaterte 

estimater for miljøtoleransen måtte fremskaffes. Blant annet bidro et notat fra den 

pensjonerte havforskeren Jan Aure til dette. Modelleringer av oksygenmetning og 

utslipp av nitrogen og fosfor i fjorden viste at det ikke var like høy toleranse som først 

antatt av Aqua kompetanse. 

MOM C-undersøkelse10 ved lokaliteten Selvågen som ligger i ytre del av Foldafjord 

viser at nivåene av organisk karbon er forhøyede, og at bunndyrsamfunnet her blir 

dominert av mer opportunistiske og tolerante arter. Denne undersøkelsen føyer seg 

inn i en serie av MOM C-undersøkelser fra begynnelsen av 2000-tallet. Kort fortalt 

har tilstanden gått fra tilstand 1 – meget god ved de første undersøkelsene, til tilstand 

3 – dårlig målt i 2015. 

                                           
9

Follestad, A. 2015. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie. -

NINA Rapport 1199. 44 s.

10
Strøm. V, Hagen. L. 2015. MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitet Selvågen i Nærøy 

kommune, Nord-Trøndelag, mai 2015.



Oppsummering påvirkning på naturverdier 

Belyste påvirkninger og momenter anser vi at er et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, 

som belyser at de negative effektene, især knyttet til lakselus og den sårbare 

naturtypens tåleevne, er for store til at økt oppdrettsvirksomhet kan tillates i et 

område som allerede har for mye oppdrett, jf. §§ 8 og 10 i Naturmangfoldloven om 

kunnskapsgrunnlaget og samlet belastning.

Påvirkning av friluftsliv og landskap

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har kjennskap til at det tidligere har vært kraftig 

motstand mot etablering av oppdrettslokaliteter i Indre Foldafjord. I forbindelse med 

etablering av oppdrettslokaliteten «Kalvhagan II» ble det samlet inn 75 underskrifter 

fra lokale i protest mot tiltaket. Begrunnelse var blant annet at tiltaket ville ha en 

negativ og fortrengende effekt på friluftslivet til lands og til vanns, sportsfisket og 

landskaps- og naturopplevelsen. Det omsøkte tiltaket ble likevel vedtatt. Ytterligere 

tiltak vil være en bit-for-bit nedbygging av viktige natur- og friluftsverdier. Det er ingen 

grunn til å tro at folk langs Indre Foldafjord har endret mening og ønsker oppdrett 

velkommen.

Med hilsen

Rune Logstein

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift.





Hei

Registrer mailen som innspill til kommunens arealplan. Sak nr. 14/715

Fra: Kristine Fagerland [mailto:kfagerland@val.vgs.no] 
Sendt: 18. april 2017 14:42
Til: Alexander Båfjord
Kopi: Halvor Mortensen; Kjartan Urangsæter Åsebø
Emne: arealplan Nærøy på 2. gangs høring. Klungset

Hei

Ser at fortøyningene mot vest på lokaliteten Klungset er i konflikt med forslag til ny arealplan Nærøy på 2. 
gangs høring.
Dvs.: kommer inn i FFFN-22 område.

Val vgs. ønsker at FFFN 22 – området tilpasses slik at det ikke kommer i konflikt med lokaliteten Klungset.

Er det slik at lokaliteten i konflikt med fiskeområdet i sør ønsker vi at dette også hensynstas, slik at det ikke 
kommer i konflikt med lokaliteten.  

Nærøy kommune

Med vennlig hilsen

Alexander Båfjord
Avdelingsingeniør
Tlf:   74 38 27 04

Side 1 av 2

19.04.2017file://nkeph2pdf/PDFDocProc$/EPHORTE-NAROY/148530.HTML



Mvh.
Kristine Fagerland
Daglig leder Val FoU

Tlf. +47 924 26 020
val.vgs.no/val-fou-as/

Side 2 av 2
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og 1--Liet.cheF.

Prøveinnsamlingenble gjortfraarbeidsbåtentil MarineHarvestNorway den 19. mai,

2015. Undersøkelsenble gjennomførtav VidarStrømog Kai-ErlingStaven fraAqua

KompetanseAS.

"2..2 Hydrouati

Oksygeninnholdeti vannmasseneer helt avgjørendeforde fleste formerfor liv i sjøen.I

åpne områder med god vannutskiftningog sirkulasjoner oksygenforholdene oftest

tilfredsstillende. Stor tilførsel av organisk materiale kan imidlertid føre til at

oksygeninnholdeti vannetblir lavt, da oksygen forbrukesved nedbrytningav organisk

materiale.Tersklerog trangesundkanføretil dårligvannutskiftning,og dermedredusert

tilførsel av nytt oksygenriktvann. Hydrogensulfld(H2S), som er giftig, kan dannesog

dyrelivet vil dø ut. Er vannet mettet med oksygen vil metningen være 100 %.

Oksygeninnholdet i oksygenmettet vann varierer med temperaturog saltholdighet.

Vannetkanværeovermettetmed oksygen, det vil si over 100 %.

Tabell 2.1 Klassifiseringav tilstandforoksygen i dypvannetved saltholdighetover 20. (FraMolværet
al., 97).

Tilstandsklasser

Svaert
Parameter Veileder Mileenhet Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig

dirlig

Mindre
Svaertgod

god

Dypvann Oksygen* 97:03 ml 02/ 1 3,5-2,5 2,3435
Oksygen

	

97:03 % >65 50- 35 35- 30
metn.**

*Omregningsfaktorentil mg02/1er 1.42
**Oksygemnetningenerberegnetfor saltholdighet33 og temperatur6 °C

Det ble måltnedovervannsøylaved fiernstasjonen.Målingenble foretatt19. mai, 2015.

Instrumentetsom ble bruktvar av typen CTDmodell SD204 fraSAIV A/S i Bergen.

Instrumentetmålerhvert2. sekundnårdet hales opp gjennomvannsøyla.

5
Aqua KompetanseAS



Hei Terje,

NIVA lageren årligberegningav tilforslerav næringssaltertil norskekTsten.Fiskeoppdrett er en av flere
kildersom inngår.Dette gjores på oppdrag av Miliodirektoratet(tidligereKlif).Tallenebyggerpå
produksjonsdata som oppdretterne rapporterer i det statligesystemtALTINN (altsåreelletall fra
næringenselv)

Jeg vedleggernotatet med data for 2011.Rapporten for 2012 er ikke publisert ennå, men SSBmelder om
at det på landsbasisble solgt 17%mer fiski 2012 enn i 2011.Total-utslippeneoker derfor også selvom
driftspraksisog fOrsammensetningenhar endret seg i de siste 10 år.

Tallenevåre tyderpå at utslippet pr. produsert tonn liggerpå ca. 40 kg for nitrogen og 7 kg for fosfor ( det
er omtrent på samme nivå som jeg har sett at fOrprodusenterantar).

Vennlighilsen

r

Join\Rune Selvik,NIVA

Oslo, 04.12.2013



tenesset@outlook.com

Fra: John Rune Selvik <John.Selvik@niva.no>

Sendt: 20. mars 2017 09:13

Til: Terje Nesset

Emne: RE:utslippstall

Hei,

Det ser ut til at de spesifikke stofftapene har ligger på dette nivået (sjekket landsdekkende tall for 2015-

beregningene). Dette henger jo delvis sammen med innhold av nitrogen og fosfor i f6ret - og Miljødirektoratet har

ikke funnet det riktig å endre på dette de siste årene.

Ved studier på effekter av ulike utslipp er det vanlig å ta hensyn til stoffenes biotilgjengelighet —dvs. hvor stor andel

av utslippet er umiddelbart tilgjengelig for algeproduksjon osv. (gjelder alle typer utslipp av næringssalter).

For å kunne sammenligne utslipp bruker Miljødirektoratet totalutslipp for alle kilder enten det gjelder avløpsanlegg,

industri eller landbruk.

Fekalier og forspill vil i stor grad sedimentere i området rundt anleggene eller bli spist av andre organismer. Det som

sedimenterer vil jo også omsettes over tid og organisk anrikning av sjøbunnen er også en miljøpåvirkning. Selv om

sedimentert materiale ikke inkluderes i de vanligste modellene synes jeg det er naturlig å ha det med seg i

vurderingene.

Hilsen John Rune Selvik

From: Terje Nesset [mailto:tenesset@outlook.coml

Sent: søndag 19. mars 2017 17.22

To: John Rune Selvik <John.Selvik@niva.no>

Subject: utslippstall

Heil

Kan du hjelpe oss med oppdaterte tall for utslipp fra fiskeoppdrett?

Etter opplysninger fra NIVA i 2013, var tallene da —40 kg nitrogen og 7 kg fosfor per tonn produsert fisk.

Har dette endret seg siden 2013?

I beregninger med «fjordmiljømodellen», som skal estimere bæreevnen i «vår» fjord, er bare oppløste næringssalter

lagt inn. Fekalier og forspill er holdt utenfor. Kan denne beregningsmåten være riktig?

Telefonsamtaler med Miljødirektoratet tyder på at direktoratet ikke skiller mellom oppløst og bundet N/P, med

tanke på miljøpåvirkning av fiskeoppdrett.

Mvh

Terje Nesset

7985 Foldereid

Telefon 915 35 754

i
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Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy Kommune                                                           

2.gangs høring. 

 

Vår uttalelse fra 1. høringsrunde står fortsatt ved lag. Vi benytter denne anledningen til å 

kommentere noe av det som har skjedd i tiden etter at vi avga vår uttalelse datert 

2.september 2016. 

01.11.2016. Rapport fra AquaKompetanse. 

 I forbindelse med første høringsrunde fremmet Fylkesmannens Miljøvernavdeling innsigelse 

til FFFNA-område i indre del av Indre Follafjord. Det ble også sterkt frarådd å legge opp til 

ytterligere akvakultur i ytre del av Indre Follafjord.                                                                                                          

I sitt reviderte forslag til plan har imidlertid kommunen fortsatt gitt hele Indre Follafjord 

benevnelsen FFFNA.  Dette blir gjort på bakgrunn av rapport fra AquaKompetanse, datert 

01.11.2016. Denne rapporten var ikke tilgjengelig da Fylkesmannen ga sin uttalelse.  

Kommunen sier de ønsker en faktabasert og bærekraftig forvaltning av fjorden. Det er lett å 

si seg enig i denne konklusjonen, men det er på ingen måte slik at det er AquaKompetanse 

som sitter på den hele og fulle sannhet i denne saken. Forfatteren sier selv at 

modellresultatene er å betrakte som veiledende verdier. 

Vi har fått havforsker Jan Aure til å kommentere rapporten. Hans konklusjon er at det 

enkelte år er langt dårligere vannutskifting i fjorddypet enn det AquaKompetanse påstår. Det 

gjør at fjordens bæreevne for fiskeoppdrett blir betydelig redusert. Se vedlegg. 

 

 07.12.2016. Vedtak i kommunestyret. 

Etter Hans Martin Storø sitt forslag vedtok kommunestyret med 18 mot 9 stemmer følgende: 

«Indre del av Indre Follafjorden beholder FFFNA, men da med den begrensning at 

oppdrettslokaliteter der bare skal være reservelokaliteter for å unngå problemer med lus og 



sykdom. Det skal bare brukes i forbindelse med ny utsetting av smolt, og lokalitetene skal 

bare benyttes i maksimalt 9 måneder, og bare fram til gjennomsnittsvekten er 1,5 kg.»    

 Det er kun bestemmelsene i en arealplan som vil være juridisk bindene. Det er høyst 

sannsynlig at kommunestyrets vedtak ikke kan inngå som en bestemmelse, men kun som en 

retningslinje. Denne har ingen verdi i en tilspisset situasjon. Det er viktig å minne om at når 

det først står A på arealplanen er det Fylkeskommunen som er forvaltningsmyndighet og 

kommunestyrets gode intensjoner er i praksis fint lite verdt! 

 

19.12.2016.  SalmoNor AS – avslag på søknad om oppdrett. 

Fra Fylkesmannens vedtak siterer vi: «Fylkesmannen har vurdert det slik at bæreevnen til det 

indre bassenget i Indre Follafjord allerede er nådd og tillatelser til nye utslipp vil være i strid 

med vannforskriftens mål om minst god økologisk tilstand i 2021.» 

Videre i vedtaksbrevet kan vi lese: «Videre oppfølging med overvåking vil klargjøre om det vil 

være nødvendig å redusere biomasse i Indre Follafjord». 

Den nyeste rapporten fra AquaKompetanse inngikk som en viktig del av 

bakgrunnskunnskapen da dette vedtaket ble fattet. Vi anser i denne sammenhengen 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å være den beste instansen til å trekke konklusjoner om 

samla miljøbelastninger i Indre Follafjord. 

 

Laksebarnehage. 

Oppdrettsnæringa har vært flinke til å markedsføre sitt ønske om lokaliteter i fjordene med 

at det er snakk om oppdrett av smolt /småfisk.  Det høres fort litt mer uskyldig ut, men 

sannheten er selvfølgelig at små fisk også gir utslipp og forspill. Det interessante er hvor stor 

tillatt biomasse selskapene er blitt innvilga. Små fisk gjør bare at man kan putte flere 

individer i merdene. Dessuten har vi ingen garanti for at anleggene kun vil bli brukt til små 

fisk. Selskapenes politikk på dette området er i stadig endring. Vi kan lett tenke oss at det i 

pressede situasjoner vil kunne oppstå behov for bruksendringer. Sjukdomsutbrudd eller 

plassmangel ved andre anlegg er eksempel på slike behov.                                                                                          

Det blir også hevdet at høy ferskvannsinnblanding i fjordvannet gjør at det her er mindre 

lakselus, noe som gjør fjordområder særlig godt egna til «barnehager». I tilfellet det er noe i 

denne påstanden så stemmer det i hvert fall ikke for Indre Follafjord! Her er det tidvis blitt 

brukt store mengder avlusningsmidler i anleggene, f.eks. hydrogenperoksid og det kjemiske 

midlet Slice. Be om tall fra Mattilsynet sesongen 2014/2015. (Sistnevnte middel ødelegger 

skallet på lusene, men virker også negativt på skallet til reker og andre skalldyr i sjøen.) Det 

er fanget sjøørret med opptil 50 lus! 



 

 

Virussmitte. 

Ytterdistriktet har de senere månedene vært hardt ramme av virussmitte på oppdrettsfisk. 

Det er i flere anlegg registrert både PD og ILA. Næringa har så langt blitt pålagt utslakting av 

smitta fisk, men kjemper nå en kamp for å slippe. Skulle næringa nå igjennom med sine krav 

vil det kunne oppstå en situasjon med permanent nedsmitta fisk i merdene. Det vil kunne få 

uante følger for vill laks og sjø-ørret. Virussmitte vil komme på toppen av problemer med 

luseangrep og genetisk innblanding fra rømt oppdrettsfisk. Det vil i en slik situasjon være 

uklokt å trekke oppdrettsanlegg lengre inn i fjorder med lakseførende vassdrag. 

Oppsummering. 

Fiskeoppdrett i Follafjorden fram til nå har ikke blitt drevet på en bærekraftig måte. Det kan 

vi konkludere med etter å ha sett hvordan anleggene flyttes rundt etter noen tids bruk. 

Dette skjer angivelig som justeringer eller ved at man tilbyr seg å slette en lokalitet i bytte 

mot en ny. For hver ny lokalitet som tas i bruk ødelegges en ny bit fjordnatur og vi blir 

sittende litt fattigere tilbake. Oppdrettsvirksomheten i Follafjorden bør ikke under noen 

omstendighet trekkes lenger inn i fjorden enn det som allerede har skjedd! 

 Med den varslede opptrappinga i lakseindustrien er det viktigere enn noen gang å trekke 

grensene for hvor det i utgangspunktet ikke er greit med tradisjonelt fiskeoppdrett. 

Vi går inn for at hele Indre Follafjord gis status som FFFN-område.                                            

En definering av fjorden til et flerbruksområde, men uten A, vil gi kommune og 

lokalbefolkning den beste muligheten til å ta styring over egne verdifulle arealer og 

tilhørende ressurser.  

 

 

                                                                                                                                                                     

Vedlegg:  

o Nr.1: Vår uttalelse fra 02.09.2016 

o Nr.2: Kommentarer fra Jan Aure til rapport datert 01.11.2016 

o Nr.3: Fylkesmannens vedtak til SalmoNor sin søknad om oppdrett i Indre Follafjord                                                      

 

Kopi til: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Miljødirektoratet. 
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Kommentarer til Aquakompetanserapport 

Indre Follafjord 1.11 2016. 

(Jan Aure) 

 

Konklusjon: I år med dårlig utskiftning av de dypere deler av bassengvannet 

blir bæreevnen for fiskeoppdrett i indre Follafjord betydelig redusert. 

 

De nye beregningene med Fjordmiljø der en tar hensyn 

tiltidevannsblanding i det ytre bassenget også fra den interne terskel i 

fjorden er fornuftig.  Verdien for tetthetsreduksjonen i bassengvannet 

styrt av tidevannet og midlere oksygenforbruket ser ut til å være ok. 

Innstrømningshyppigheten til bassenget og dermed oksygenminimum 

er imidlertid styrt av både tetthetsreduksjonen i bassengvannet og 

midlere tetthetsforhold i kystvannet utenfor terskelen til indre 

Follafjord. I perioder er tettheten i terskelnivå større enn i dypvannet 

og det skjer innstrømning til bassenget. Innstrømningene kan, 

avhengig av tettheten i kystvannet, noen ganger innlagre seg 

intermediært dvs. innstrømningen går ikke helt til bunns i bassenget. I 

enkelte år kan også tetthetsforholdene på kysten avvike betydelig fra 

middelet i modellen, for eksempel i forbindelse med sterk nordavind 

som fører til oppstrømning av tyngre dypvann langs kysten. I slike 

tilfeller vil en kunne få hyppigere innstrømning over terskelen til 

dypvannet i Indre Follafjord. I år med unormalt mye sørlige vinder 

skjer det motsatte, dvs tettheten av vannet i terskelnivå blir ikke så 

høy at vannet kan strømme ned i fjordbassenget. Fjordmiljø i 

rapporten beregner at oksygenminimum i bassenget i middel med den 

nåværende produksjon er ca 5.7 ml/l med utgangspunkt i at det 

innstrømmende vannet har et oksygeninnhold på 6.5 ml/l. Ut fra de 



 

 

foreliggende målinger, se tabell 2.5 i denne rapporten og tabell 3 i 

forrige rapport, har det imidlertid forkommet oksygenverdier på 4 - 

4.5 ml/l i 2005, 2006 og 2014 i de dypere lag av fjordbassenget. Dette 

viser at oppholdstiden i det dypere lag av fjordbassenget i enkelte år er 

betydelig lengre enn den som er beregnet av fjordmiljømodellen 

(normalår ca 5 måneder)  

Med dagens fiskeproduksjon (ca 3000 tonn/år og forfaktor 1.2) er 

oksygenforbruket beregnet av fjordmiljømodellen til ca 0.11ml/l per 

måned. I årene nevnt foran ble oksygeninnholdet redusert fra 6.5 ml/l 

til ca 4.2 ml/l dvs. med ca 2.3 ml/l. De lave oksygenminimum viser at 

oppholdstiden i de dypere lag av fjordbassenget i disse årene er 

betydelig lenger enn normalen på ca 5 måneder.   

 I år med dårlig utskifting i de dypere lag av fjordbassenget (lang 

oppholdstid) som i 2005, 2006 og 2014 har vi beregnet 

oksygenminimum for økende produksjon av oppdrettsfisk med 

fjordmiljø (forfaktor 1.2) (figur1). 

 

 
 
Figur 1. Beregnet oksygenminimum (ml/l) i dypere lag av fjordbassenget til indre Follafjord 

ved økende fiskeproduksjon (tonn/år, forfaktor 1.2) i år med redusert utskiftning av 

dypvannet. 



 

 

 

Med null produksjon i fjorden ser vi at normal oksygenminimum i år 

med dårlig vannutskiftning i dypere del av bassengvannet er ca 4.6 

ml/l. Som nevnt over er oksygenminimum i de dypere deler av 

bassenget i år med dårlig vannutskiftning redusert til ca 4.2 ml/l 

(observert) med dagens produksjon på ca 3000 tonn/år. Figuren viser 

også at med en fiskeproduksjon på 8.000 -10.000 tonn per år vil 

oksygenminimum i de dypere lag av fjordbassenget i år med dårlig 

vannutskiftning nå grensen på 3.5 ml/l oksygen (kriterium for 

bæreevne). Dette er betydelig lavere enn det som er beregnet for år 

med normale innstrømningsforhold i fjordbassenget (ca 60.000 tonn) 

(ref rapport) 

Det er også sannsynlig at oksygenforholdene i bassengvannene i de 

indre bassengene i Indre Follafjord vil ha betydelig dårligere 

oksygenforhold i år med begrenset vannutskiftning i hovedbassenget. 

 

 

 
 

 



Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord
Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord

Et intakt økosystem er et skattekammer av naturmangfold og genetiske
ressurser, verdier som bare stiger i kurs i takt med økt kunnskap og omfanget 
av såret natur på kloden. Det er ingen grunn til å øde vår felles naturarv nå, på 
grunn av ubetenksom bruk av metoder som likevel må gå mot slutten av sin 
æra.

La oss gripe tak i de ulike muligheter som ligger i en fremtidsrettet forskning 
og næringsutvikling, basert på livsprosessene i uskadet natur.
Vårt håp er en ren fjord som vil gi grobunn for nye insentiv, trivsel og varig 
utkomme. Realisering av dette håp vil gi Nærøy kommune det sterkeste
aktivum, verdifull variasjon i satsingsområder og flere ben å stå på, samt ring-
virkninger av estetiske og etiske verdier som virker attraktive på omverdenen.

Vi tror nye metoder for fiskeoppdrett(f.eks. landbasert), algedyrkning og
nyttiggjørelse av et univers av marine organismer til ernæring, medisin og
forskning kan finne sin plass i dette perspektiv.

Nærøy Bonde- og Småbrukarlag
v/ Trond Evensen

Nærøy Bondelag
v/ Gerhard Røsseth



Kommunale arealplaner er et sentralt redskap for en bærekraftig næringsutvikling og for-
valtning av lokale ressurser, her under innbyggernes trivsel og folkehelse. I det planarbeidet 
som er utført i Nærøy er særlig samfunnsdelen av høy kvalitet. I planbeskrivelsen ser vi en 
positiv holdning til bevaring av dyrkajord. Beskrivelsen inneholder gledelig mange kreative 
tiltaksplaner utover i grendene, samt en systematisk vurdering av virkninger på samfunn og 
miljø.

Disponering av sjøarealene i Indre  Follafjord
Her foreslås den gamle arealplanen beholdt uendret bortsett fra at rene A-områder skal 
inngå i FFFNA-områdene. Forslaget fremstår som defensivt på grunn av flere forhold.

• Det vises manglende vilje til å løse en langvarig interesse-motsettning mellom lokalbe-
folkningen i Indre Folla og en multinasjonal aktør for fiskeoppdrett (Marine Harvest), en 
konflikt som ser ut til å eskalere etter hvert som nye selskap søker etablering i fjorden. Vi 
viser her til Kommunal planstrategi 2012-2015, angående langsiktig arealbruk: ”Imidler-
tid er det ønskelig å etter hvert få en nærmere avklaring mellom ulike arealbruksinteress-
er også i flerbruksområdene”. En slik avklaring er ikke gitt.

• Kommunen har ikke klagerett på en tildeling av akvakultur/fiskeoppdrett gitt av Fylkes-
kommunen i et FFFNA-område, (vedlegg 1). Ved foreslått arealdisponering overføres 
forvaltningsansvar for store deler av Indre Follafjord til regionalt nivå. Ved behandling av 
Marine Harvest sin søknad om fiskeoppdrett ved Kalvahagan II, fikk vi se et eksempel på 
hvordan en interesseavveining kommer ut når Regional Utviklingsavdeling er avgjørende 
instans. Under høringen hadde en samstemt lokalbefolkning og kommunen ved Utvalg 
for Drift og utvikling, av gode grunner, gått imot denne etableringen. Samme skepsis ble 
uttrykt i Fylkesmannens utalelse av 12.03.14. Nord-Trøndelag Fylkeskommune valgte se 
bort fra alle innsigelser og gav likevel tillatelse til etablering. Heller ikke den lokale befolk-
ningen ble tilkjent klagerett på denne avgjørelsen.

• Utslippstillatelse hører under Fylkesmannens arbeidsområde. Foreslått arealdisponering 
inviterer til blant annet virksomhet som gir store utslipp, og overlater miljøansvaret til 
Miljøvernavdelinga. Dette forsterker det press vi ser Fylkesmannens Miljøvernavdeling 
er utsatt for fra alle hold: fra sentrale myndigheter, fra en ambisiøs næring og nærings-
forening i Ytre Namdal, som etterlyser større tilgang på arealer, og fra Regional Utvikling-
savdeling som prioriterer fiskeoppdrett foran andre hensyn.

Lokaliteter, produksjonsomfang
Indre Follafjord strekker seg 42 km fra innløpsterskelen ved Kolvereid i vest til Kongsmoen i 
øst. Fjorden dekker en overflate på 47 km2. Den har to hovedbassenger, adskilt av en indre 
terskel ved Foldereid. De to tersklene – ved Foldereid og Kolvereid – har dyp på 10-12 m. 
Typiske dyp i fjordbassengene er 120 – 150 m, med største dyp på ca. 190 m.
Fiskeoppdrett hadde i sin spede begynnelse i Kreklingområdet omkring 1990. Pr. i dag er 
det Marine Harvest Norway AS som disponerer tre lokaliteter (Torgerhaugen, Storvika og 
Kalvhagan II), se kart vedlegg 2, med en foreløpig utslippstillatelse for en bruttoproduksjon 
på 9360 tonn. Den reelle produksjonen har i snitt for årene 2005-2011 ligget på 3.700 tonn.1 
Lokaliteten i Kalvhagan er pr dags dato ikke tatt i bruk.

Konsekvensutredning for utslipp
I perioden 1991-1993 gjennomførte miljøvernavd. i NT et program for kapasitetsvurdering av 
Indre Folla.2 Programmet bestod av en feltundersøkelse som samtidig var input i data- 
modellen ”Fjordmiljø”. Her ble fjorden omtalt som ”stort sett ren”. Resultatet av under-
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søkelsen ble sammenfattet slik: ”Konklusjonen må bli at de hydrografiske forhold er svært 
følsomme. Videre undersøkelser får avklare om Indre Folla er et mulig eller gunstig sted for 
oppdrett.”

20 år senere gjorde Aqua Kompetanse på oppdrag fra Marine Harvest et nytt forsøk på å 
estimere ”bæreevnen” i Indre Follafjord. Denne rapporten konkluderte med at 28.000 tonn 
årlig produksjon skulle være bærekraftig drift. Jan Aure, tilknyttet Havforsknings-instituttet i 
Bergen, fant imidlertid flere feil og mangler ved dette estimatet. Han kom frem til at grensen 
for ansvarlig produksjon (relatert til O2-miljø) går ved 5000 tonn.3 Det som skiller disse
estimatene er bl. a. oppholdstiden for bassengvannet (5 mot 24 mnd.) og utslipp fra fiske-
oppdrett (10 mot 20 kg N/ tonn produksjon).

På bakgrunn av Jan Aures beregninger har Fylkesmannen i brev til NT fylkeskommune 
07.03.16 ønsket en ny og oppdatert fjordmiljøsimulering. Kravet ble utløst av tre nye 
oppdrettssøknader fra Salmo Nor AS, derav to lokaliteter innenfor den indre terskel på 
Foldereid.

Etter forlydende skal Salmo Nor AS ha gitt dette oppdraget til Aqua Kompetanse. Det er 
ganske åpenbart at dette ikke kan gjelde som en objektiv og upartisk utredning. Ikke bare 
har oppdragsgiver en klar interesse i saken, men her skal Aqua Kompetanse også vurdere 
sin egen tidligere vurdering. Vi ser at en fjordmiljøsimulering er utilstrekkelig som grunnlag 
for å ta vare på alt mangfold.
Teoretiske kalkyler av denne art innebærer en risiko for manipulasjon av natur i stedet for å 
bevare og understøtte dens livsprosesser, som er den eneste farbare vei i et langsiktig pers-
pektiv.

Påviste virkninger av utslipp
Artsmangfold og artssammensetning i bunnprøver gir opplysninger om hvordan miljøfor-
holdene er i et område. Miljøforholdene i bunnen og i vannmassene over bunnen gjenspeiler 
seg i bunnfaunaen.
MOMB-undersøkelser tas gjerne som en serie prøver langs anleggsområdets omkrets (nær-
sonen). Så langt vi har fått tilgang på rapporter, går det frem at det ved samtlige lokaliteter 
i fjorden vår har oppstått uakseptabel faunatilstand 4, det vil si at bunndyr ved anlegget 
blir borte. Når anlegg stadig flyttes rundt, både som ”justeringer” og for å ta i bruk nye 
lokaliteter, utvides arealet som blir direkte påvirket, og faren for skade på spesielle arter 
og marine naturtyper øker. Her henvises til Fylkesmannens utslippstillatelse for Kalvhagan 
12.03.2014: ”Miljømålene for bunnpåvirkning under et oppdrettsanlegg er at organisk avfall 
ikke skal akkumuleres over tid og at bunngravende dyr kan leve under merdene”. Det poen-
gteres videre at ”det biologiske mangfoldet er relativt dårlig kartlagt”.

MOMC-undersøkelser utføres som analyser av bunndyr fra prøver tatt på dypet i anleggenes 
fjernsone, og viser generell miljøtilstand i et større påvirkningsområde.
Det er utført en rekke MOMC-undersøkelser i Indre Follafjord, men bare en referansestasjon 
er fulgt opp noenlunde systematisk (se kart). Den hadde ved første gangs undersøkelse i 
2001, økologisk tilstandsklasse I.5  Siste MOMC-undersøkelse ved samme posisjon i mai 
2015, viste at tilstanden var forringet til klasse III,6 det vil blant annet si en dominans av
forurensningstolerante arter. Jamfør vannforskriftens §4, som slår fast at tilstanden i et
vannområde ”skal beskyttes mot forringelse”, og naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, §9.

At det i det store og hele - ennå - er områder i fjorden med “god vannkvalitet” tør vel ikke 
gjelde som tillatelse for bare å flytte på miljøbelastningene.
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Påvirkning av naturmangfold
(1) ANADROM LAKSEFISK: Indre Follafjord har ifølge Naturvernforbundet 16 små og store 
elver, hvor det er registrert anadrom laksefisk. En rapport fra Sweco (Berger 2012)7 viste 
at ungfisk i elver nær oppdrettsanlegg hadde opptil 50 lus på seg, og at rekrutteringen var 
sviktende. Siden 2012 har luse-problemet i fjorden blitt tydelig verre, slik at Mattilsynet har 
måttet gå til produksjonsrestriksjoner.8

Fylkesmannen sier i sin konklusjon ved Interesseavveining av arealbruk for Kalvhagan II, 
12.03.2014: ”Fylkesmannen er bekymret for at oppdrettslokaliteter flyttes innover i Folla. 
Dette på grunn av de mange små anadrome vassdragene, samt situasjonen for sjørøye
innerst i fjorden.”

(2) KYSTTORSK: Vår fjord er, som den eneste i  sitt slag langs Namdalskysten, kategorisert 
som nasjonalt viktig gytefelt med høyeste verdi A, for kysttorsk (Naturvernforbundet). Kyst-
torsken lever hele livssyklusen i og omkring fjordene. Bestanden langs kysten er over halvert 
siden 1990-tallet, og var rødlistet med kategorien sterkt truet (Artsdatabanken 2006). Utsagn 
fra folk med over 50 års erfaring med fjordfiske vitner om redusert bestand, samt nye fore-
komster av fiskesykdommer. Torsk, uer, sei, sjøørret og andre fiskeslag har vært en verdifull 
ressurs for folket her gjennom tidene. Og det kan bli det igjen, når vi etter hvert innser
nødvendigheten av en økologisk forvaltning av naturgrunnlaget.

(3) ANDEFUGL: En sammenstilling av studier av virkningen oppdrett har på bl.a. andefugl,9 
tyder på at trafikk med anlegg og drift av en slik lokalitet har en fortrengende effekt. Indre 
deler av fjorden har registrerte kjerneområder for ærfugl (NT: Nær truet på rødlisten) og 
sjøorre (VU: Sårbar på rødlisten).

(4) REKER: Hans Finnanger,10 som har drevet bærekraftig rekefiske i over 30 år her inne, 
melder om endrede forhold, som i tid faller sammen med oppdrettsnæringens inntog. 
Finnanger opplyser at rekebestanden gradvis blir bore i fjordområder med oppdrettsanlegg. 
Man mener dette har sammenheng både med økt algevekst og med bruk av avlusnings-
midler, som nettopp rammer krepsdyr. Behandling mot lakselus har i perioder foregått ved 
anleggene i Indre Follafjord, inntil 100 tonn hydrogenperoksyd i én behandling.11

Natur og folkehelse blir påvirket
I kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse satt opp som ett av hovedmålene, hvor 
”påvirkningsperspektivet” skal stå sentralt i all kommunal virksomhet og utvikling. Under 
arealbruk uttrykkes et ønske om å ta hensyn til bosetning og til ”områder som legger til rette 
for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen”. 
Hele sørsiden av fjorden, på strekningen mellom Foldereid og Finnestranda, er spesielt 
verneverdig. Dels snakker vi om et dramatisk fjordlandskap, med Skjolden som et kjent 
landemerke. Men strekningen er også unik i og med at den er uten fast bosetting, uten veier 
og andre inngrep. Bortsett fra noen få nedlagte småbruk, som snarere forskjønner og
understreker det uberørte, er det en jomfruelig natur med stor rekreasjonsverdi for 
allmenheten.
Vi som har bosatt oss her inne har et nært forhold til fjordnaturen som er vårt utvidede hjem 
og fritidsområde. Når industrianlegg, som også har vedvarende støy fra dieselaggregat, blir 
plassert på vannflaten overfor der vi bor, må grunnleggende trivsel- og naturkvaliteter gå 
tapt. Landskapsformen, med skrånede lier og fjell på begge sider, forsterker denne effekt.
Lokalbefolkninga langs Follafjorden er i overveiende grad enige om at fiskeoppdrett med 
dagens metoder og omfang, ikke hører hjemme her inne. Dette har kommet til uttrykke ved 
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gjentatte anledninger tidligere. Da tildeling av Kalvhagan II var oppe til høring, ble det avgitt 
16 skriftlige protester, hvor en med 75 underskrifter. I forbindelse med søknader fra
SalmoNor ble tilsvarende standpunkt lagt for dagen.

Konklusjon
Etter de forhold som vi har beskrevet, ser det ut til at belastningen på Indre Follafjord har 
gått for langt, så vel juridisk som moralsk, og at oppdrettsvirksomhet har bidratt til denne 
situasjonen. 
Miljøundersøkelsene, luseangrep og forekomst av annen sykdom på villfisk, samt luseop-
pblomstring med kjemikaliebruk som følge, skulle være sikre indikatorer her.

Når dertil kommer negativ virkning på folkets trivsel og livskvalitet, forventer vi at kom-
munepolitikerne gjennom utformingen av arealplanen tilkjennegir sitt ansvar. For å gi kom-
munen rettmessig råderett over egne omgivelser og ressurser bør hele Indre Follafjord gis 
status som FFFN-område, og med åpning i bestemmelsene for å søke dispensasjon for 
akvakultur. Erfaring viser at denne løsningen best vil ivareta prinsippet om medvirkning, 
samtidig som den holder døren åpen for havbruksnæringer som er bære-
kraftige her inne.

I et forsøk på å utvide perspektivet over de beslutninger som må tas, gjengir vi Grunnlovens 
§112 i sin helhet: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en lang-
siktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningen av planlagte og 
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
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Avslag på søknad fra SalmoNor AS om etablering av ny lokalitet Bogan i
Naerøykommune

Fylkesmannen I Nord-Trøndelag avslår søknaden fra SalmoNor AS om
utalippstIllatelse for ny lokalltet Bogan I Nærøy kommune. Fylkesmannen har vurdert
det slik at btereevnen tll det Indre bassenget I Indre Follafjord allerede er nådd og
tillatelser tll nye utallpp vil vaire I strid med vannforskriftens mål om minst god
økologlsk tlIstand I 2021. Denne vurderingen er basert på oksygenkonsentrasjonen
bunnvannet, endrInger I slktedyp og systematisk overvåking av Indr• Follafjord som
resiplent. VurderIng av samiet belastnIng I Indre Follafjord lIgger også tll grunn for
avstaget.

Vi viser til søknadav 29.01.2016 fra SalmoNorAS oversendti brevfra Nord-Trøndelag
fylkeskommune15.02.2016.

SalmoNorAS søkertillatelsetiltre nye lokaliteterfor oppdrettav matfiski IndreFollagord;
Teplingan(MTB 3120 tonn),Bogan(MTB 3120 tonn)og Stevika(MTB 2340 tonn).
Fylkesmannenba 07.03.2016 om supplerendeutredningertil søknadenei IndreFollafiordi
henholdtil forskriftom konsekvensutredningerfor tittakettersektorlover.Nord-Trøndelag
fylkeskommuneoversendtekravom supplerendeutredningertil SalmoNorAS i brevav
01.04.2016. Rapporten«Fjordmiljømodelleringfor IndreFollafiord,november2016» av
AquakompetanseAS er bedriftenstilsvartil kravetom suppierendeutredning.

Indre Follafjord
IndreFoll*rd er langog smal,med to grunneterskler,en ved Korsnesstrømmenog en ved
Foldereid.Terskelenved Korssnesstrømmener 12 meterpå det grunneste.Bassengetbak
terskelener 191 meterpå det dypestepunktet.Dette bassengetblirvidererefererttil somdet
ytre bassenget.Terskelenved Foldereider 16 meterpå det grunneste,og bassengetbak
terskelener 128 meterpå det dypestepunktet.Dette bassengetblirvidererefererttil som
den indrebassenget.For at utskiftingav dypvanneti terskelbassengeneskalskje,må vann
av høyeretetthetutenforterskelennå terskelen.Dette kan enten skjeved at tungtatlantisk
bunnvann når terskeldybde, avhengig av oseanografiske prosesser ved kysten utenfor
terskelen, eller at bunnvannetinnenforterskelengradvisblirlettere.Tidendet tar før
bunnvannetblirskiftetut med nyttvannkallesbunnvannetsoppholdstid.

Overvåkingi IndreFollaQordlyder_påat.terskeloverskyllingskjerved Korsnesstrømmento
ganger i åretslik atoppholdstidenpa-bunnyanneti det ytrebassengetinnentorterskelenblir
rundt6 måneder.Fordetindrebassengetvildet vtere lengremellomhverterskeloverskylling
og oppholdstidenfor bunnvannetvilderforvaerelengrei det indrebassengetsammenlignet
med det ytre. Miljøtilstandenog baereevnentil de ulikebassengenei IndreFollafiorder
avhengigav hyppighetenav terskeloverskyllingog innstrømmingav oksygenriktkystvann
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elleratlantiskbunnvann.Oksygenkonsentrasjoneni vann i det ytrebassengetpåvirker
oksygenkonsentrasjoneni vanntilførtindrebassengetved terskeloverskyllingved Foldereid,
slikat tilstandeni det ytrebassengetpåvirkerdet indrebassenget.

Det er i dag ingenmatfiskanleggi det indrebassenget,mentre i det ytre. Dettegjelder
Kalvhagan(MTB 3120 tonn),Torgerhaugen(MTB 3120 tonn)og Storvikbukta(MTB 3120).
Det liggerogsået settefiskanleggmed utslipptildet indrebassenget(KongsmoenSettefisk),
med en tillatelsepå 1 500 000 settefiskpr. år. Totalthar Fylkesmanneni Nord-Trøndelaggitt
tillatelsetilen MTB på 9360 tonni IndreFollafiord.Alle lokaliteteneer lokaliserti det ytre
bassengetogtilhørerMarineHarvestNorwayAS.

Det ytrebassengeti IndreFollafiorder overvåketsystematisksiden2005, blantanneter
oksygenkonsentrasjonenved det dypestepunkteti det ytrebassengetmålt.Tabell 1 viser
lavesteoksygenkonsentrasjoni vannsøylenmåltved tidspunktetfor prøvetaking.

Tabell 1. Lavesteoksygenkonsentrasjon(m1/1)i detdypestepunkteti det ytre bassengeti Indre
Follaqord.Gul linjevisergrensemellomgod g moderattilstand.(3,5m111).

Oksygenkonsentrajon (m1/1)1 dyplato punkt I ytre basseng
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Det indrebassengeti IndreFollafiorder ikkeovervåketi sammeomfangsomdet ytre
bassenget.Tabell2 viseroversiktoverlavesteoksygenkonsentrasjoni vannsøylenmåltved
tidspunktforprøvetaking.

Tabell2. Lavesteoksygenkonsentrasjon(m1/1)i det dypestepunkteti det indrebassengeti Indre
Foll*rd. Gul linjevisergrensemellomgod og moderattilstand (3,5 m1/1).

Oksygenkonsentrajon (m1/1), dypeste punkt I
Indre basseng
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Rapporten«Fjordmiljøestimatpå bæreevneni IndreFollafjord,november2016» av
AquakompetanseAS er basertpå modellen«Fjordmiljø»for å beregnebæreevnenfor Indre
Follafiord.Rapportenbeskriverto kriterierfor bæreevne;oksygenkonsentrasjoni bunnvannet
skalvære minimum3,5 ml/log siktedypetskalikkereduseresmer enn 10 %, på grunnav
eutrofiering.Ut ifradissekriterieneestimerermodellenhvilkenproduksjonfjordentåler i tonn
produsertfiskprår.Rapportenestimererbæreevnenuliktfor de to bassengene,menen
fellesbæreevneforhele fiordenbasertpå redusertsiktedyp.Kriterienefor bæreevneer i
samsvarmed grenseverdieri veilederen«Klassifiseringav miljøtilstandi vannforekomster,
02:2013» hvorgrenseverdienmellomgodog moderattilstandfor oksygenkonsentrasjoner
3,5 m1/1.Grenseverdienmellomgodog moderattilstandfor siktedypeter 6 meter.

Rapportenkonkluderermed at bæreevnenfordet indrebassengetnås ved en årIig
produksjonpå rundt3500 tonnbasertpå oksygenkonsentrasjoni bunnvannetog ved en årlig
produksjonpå rundt60 000 tonn i detytre bassenget.Basertpå kriterietsiktedypnås
bæreevnenfor IndreFollafiordsomhelhetrundten årligproduksjonpå rundt12 000 tonn.
Rapportenbeskriversiktedypestimatetmed storusikkerhet

Fylkesmannens vurdering

Oksvaenminimumi bunnvannet
EtterFylkesmannensvurderingtydertabell2 og hydrografimålingerfra indrebassengeti
IndreFollafiordi oktober,novemberog desemberi 2016 på at modellenoverestimerer
oksygenminimumidetindrebessenget.Tabe113.2i «Fjordmiljøestimatpå bæreevneni Indre
Follafiord,november2016» estimereroksygenminimumi det indrebassengettil4,64 m1/1.
Hydrografimålingergjennomførtpå det dypestepunkteti det indrebassengeti desember
2016 viseret oksygennivåpå 3,3 m1/1.Det kanforventesat oksygenminimumi det indre
bassengeter lavereenn observertverdi(3,3 m1/1)i desember2016, avhengigav når
tidspunktetfor ny terskeloverskyllingog utbyttingav bunnvannforegår.Dermedblirestimatet
av bærekrafteni det indrebassengetogsåfor høyt.Vi ønskerå fremheveat
oksygenkonsentrasjonen(3,3 m1/1)målt i desember2016 er fra 110 metersdyp og at
oksygenkonsentrasjonenavtarned motbunnenpå 126 meter, men at det er usikkerhet
knyttettildissemålingene.Vi velgerderforå leggeverdierav oksygenkonsentrasjonenfra
110 metersdyptil grunn,selvom det er registrertlavereverdierdyperei vannsøylen.

I henholdtilveileder«Klassifiseringav miljøtilstandi vannforekomster»forringes
vannkvalitetenfra godtil moderattilstandved 3,5 mIlloksygeni bunnvannet.Målingerav
oksygenkonsentrasjoneni bunnvannetgjennomførti desemberviserat det indrebassenget
alleredeher moderattilstand.Målte oksygenkonsentrasjonerviserdermedat bæreevnenfor
det indrebassengeter nådd.I dag har kun KongsmoenSettefiskutslipptil det indre
bassenget,men utslippfra lokalitetenei ytre bassengkan også påvirke
oksygenkonsentrasjoneni indrebasseng.Tilstandi det indrebassengetvil kreve
miljøforbedrendetiltakforat tilstandenskalgjenopprettestil godøkologisktilstand.

Endretsiktedvoi IndreFollafjord

Estimertbæreevnefor IndreFollafiorder i henholdtil «Fjordmiljøestimatpå bæreevneni
Indre Follafiord,oktober2016» rundt12 000 tonn/år. Dette estimateter for IndreFollafiord
som helhetmed beggebassengene.Det er gjennomførtklorofyllmålingerav IndreFollafiord
fra 2010 til 2012. Rapportenkonkluderer med at det er samsvar mellom siktedyp og
algetetthetog at det var ingensammenhengmellomalgeoppblomstringog mengde
oppdrettslaksi fiorden.Det er derimotfunnetforhøyedefosforverdier,som indikerer
påvirkningfra matfiskproduksjoneni fjorden. Produksjoneni dennetidsperiodenvar4929
tonni 2010, 2395 tonn i 2011 og 1940 tonni 2012. Dette tyderpå at en produksjonrundt
5000 tonn/årikkefører til en eutrofieringav IndreFollafiordog at siktedypkan brukessom et
indirektemål for algetettheti Indre Follafiord.



Side4 av 6

Fylkesmanneni Nord-Trøndelaghargitttillatelsetilen MTB på 9360 tonn i IndreFolla§ord
og settefiskproduksjonpå 1 500 000 settefisk.Alle matfisklokaliteteneer lokaliserti det ytre
bassengetog tilhørerMarineHarvestNorwayAS. Fylkesmannenhar i sinetillatelsertil disse
lokaliteteneikkepåtagtvirksomheteneandreproduksjonstakenn gjeldendeMTB.Avhen.gla.
av hvordanlokaliteteneutnyttersinMTB I IndreFolleflord kaRden totale produksjoneni Indre
Follatordpotensieltovergå12 000-fonnik "fabell2.7 og 2.8 i «Fjordmiljøesfimatpå
bæreevneni Indre FoIlafiord,november2016» viserproduksjonsdatai IndreFoliafiordfra
2005 til2012 og unret mengdefra 2011 til 2015. Selv om produksjonenikkeharvært i
nærhetenav 12 000 tonn/år,medhøyesteproduksjon2014/2015 på 8166 tonnutfbret
mengde,må Fylkesmannenforholdesegtil den MTB somer gitt i IndreFollafiord.Vedligj
ytterligeretillatelseri Indre Follalord legge_ow rniltet produksjonsregimeso.poterislei
evergår-kravetom bæreevnei henholdtil «Fjordmifjelestirnatpå bæreevneni IndreFollafiord,
noveMber2016».

Overvåkingav IndreFollafiord

Ytre bassengi IndreFonafiorder overvåketsiden2005, meden fast overvåkingsstasjonved
Buvikaog Lauvlia,somharfiordensstørstedyp.Tilstandenog oksygenkonsentrasjoneni det
ytre bassengetpåvirkertilstandenog oksygenkonsentrasjoneni det indrebassengetog er
derforrelevantfor å vurderefor omsøkteanleggi det indrebassenget.Det er blittforetatt
MOM-C undersøkelserpå ulikeplasseri det ytrebassengeti desember2001, desember
2005, mai2006, 2007, to plasseri 2008, 2010 og to i 2013 og en 12015. Oppsummeringav
undersøkelsenetyderpå godeforholdi det marinemiljøeti både overgangssoneneog
fiemsonentil lokaliteteneog at IndreFollafiordsom resipienthar tåltden organiske
belastningenfra matfiskanleggenegodt.MOM-C undersøkelsefra Selvågeni 2015 visteen
forhøyetindeksfor bunndyrsfaunaog vistetegnpå overbelastning.Nærsonenfikk
tilstandsklasse2 (god),mensindeksenefor fiemsonenviste hovedsakeligklasse3
(moderat).FjemsonenliggervedfjordensdypestepunktogisarEderfor_værerepresentativ for
orficienscnnnelhet.LokalitetSelvågener nå trukkettilbake.Utfegretmengdei 201412015

generasjonenvar 8166 tonnog var den høyesteproduksjonensomer registrerti Indre
Follafiord.M.Q.M7C.fapportenire20i5_kan1ydepå_albæreevnen for indreFollefjord.kan
være nådd ved denneproduksjonen. Videreoppfølgin2medoven4king vil klargjøreom det
vibtærinødvencligiredusere bimasse i Indre Fefiafierd

Naturmanofoldloven

Kunnskapsgrunnlaget— Natunnangfoldlovens§ 8
En sak skalvære så godtopplystsommuligførvedtaktreffes,jf. forvaltningsloven§ 17,
naturmangfoldloven§ 8 og forurensingsforskriften§ 36-2. Indre Follafiorder overvåket
kontinuerligsiden2005. I tilleggtil rapportentil«fiordmiljøestimatpå bæreevneni Indre
Follafiord,november2016» og hydrografiprofileri 2016 vurderervi kunnskapsgrunnlagetfor
godt.

Føre-var-prinsippet- Natwmangtoldlovens§ 9
Føre-var-prinsippethar sommål å unngåirreversibelskade på naturmangfoldetnår
kunnskapsgrunnlagetikkeer tilstrekkelig.Fylkesmannenharvurdertkunnskapsgrunnlaget
som filstrekkeligfor å fattevedtak.Føre-var-prinsippeter derforhensyntatt.

økosystemtilnærmingog samletbelastning- Naturmangfoldlovens§ 10
Fylkeernannen leggerstorvekt på økosystemtilnærmingogsamletbelastningi dennesaken.
Indre Follafiorder en terskelfiord,og det må tashensyntil at det ytre bassengetpåvirker
tilstandeni det indre.Det indrebassengeter ogsåmer sårbartfor organiskbelastning.Vi har
lagtvekt på hvilkekonsekvenseren overbelastningav IndreFollafjordvilføre til. En
reduksjoni oksygenkonsentrasjonerkanfå sværtalvorligekonsekvenserfor livpå
sjøbunnen.Fylkesmannenhar lagtvekt på at IndreFollafiordsomresipientmå tåle
belastningenfra matfiskanleggogsåi år utenhyppigeterskeloverskyllinger.
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Vannforskriften

Kraveti vannforskriftener at alle vannforekomsterskalnå måletom minstgod økologisk
tilstandinnen2021. I noenterskelfiorderkan det periodevisvære naturliglavt
oksygeninnholdi bunnvannet.Slikevannforekomstervilderforvære særligsårbarefor økte
menneskeskaptetilførsler.Indre Follafiorder vurdertsomån vannforekomst,selvom det er
to størreterskleri fiordenog to bassengmed uliksårbarhetfor organiskbelastning.I henhold
til hydrografimålingerfra desember2016 er det indrebassengeti moderattilstandi dag.

Moderattilstandi det indrebassengetvil krevemiljøforbedrendetiltakslikat miljømåletom
godøkologisktilstandinnen2021 nås. Nye utslippvildermedvære i stridmed
vannforskriftensmål.

IndreFollafiordsom marinevemeområdeog andremiliøverdier

IndreFollalord er foreslåttsom et kandidatområdetilvern sommarintverneområde.
Vemeverdienetil IndreFollafiordvilvære knyttettil helhetenav terskelfiordenmed de
spesiellefysiskeog kjemiskeforholdene,og det rikeplante-og dyrelivet.
Tldevannsstrømmenoverterskleneer viktigforå opprettholdedet spesielleøkosystemet.
Det ble 6.4.2005 vedtaftmidlertidigeretningslinjerforbehandlingav sakersom kan berøre
kandidatområdertil planfor marinebeskyttedeområder.Ny aktivitetellerutvidelseav
eksisterendeaktMtet somkan føre tllvarigskadeI forholdtilvemeverdlenefor Indre
Follafiordmå så langtsommuligunngås.Selvom enkeltviseoppdrettsanleggnormaltikkevil
omfattesi henholdtil retningslinjene,er detviktigat den totalepåvirkningenfra
oppdrettsvirksomheti fjordenikkefører tllvarigskade på vemeverdiene.

ElveneNordfolda/Aunelvaog Kongsmoelvafører de anadromeartenelaks og sjøørret.
Nordfolda/Aunelvafører ogsåsjørøyeog er den sørligstebestandenav sjørøyei Norge.
Indredel av Indre Follalord har fiereviktigeleveområderforflere arter.Det finnes
registreringerav leveområdefor fleretruede/rødlistedeartersomsjøorre(VU), svartand(NT)
og ærfugl(NT). Det er i tilleggfiere registreringerav andrearter somteist (VU) og oter (VU) i
denne delenav fiorden.

Konklusjon
Fylkesmannenmenerat Indre Follafiorder en sårbartersketryordhvordet må tas særskilt
hensyn.To tersklerhindrergodvannutskifting,spesielti det indrebassenget.Fylkesmannen
mener kunnskapsgrunnlagettilsierat «fiordmiljøestimatpå bæreevneni IndreFollafiord,
november2016» overestimererbæreevnentildet indrebassenget,somsierat bassenget
tåleren produksjonpå 3 500 tonn,basertpå kriterietom minimum3,5 m1/1oksygeni
bunnvannet.Fylkesmannenvurdererdetslikat det ikkeer mulighetå gi tillatelsetil økt
utslipptil det indrebassengetda bæreevnener nåddog tilstandenalleredeer moderat.
Tillatelsertil utslipptil det indrebassengetvilvære i stridmed måletom minstgod økologisk
tilstandi 2021 i henholdtil vannforskriften.Fylkesmannenmener bæreevnenbasertpå
siktedypfor IndreFollafiordsom helhetpotensieltkan nås medde tillatelseneFylkesmannen
alleredehargitt.MOM-C undersøkelsenfra Selvågen2015 tatt underhøyesteregistrert
belastningi fiordentyderdet på at fiordenkan ha nåddsinbæreevnerundtbiornassensom
bFeprodusertgenerasjonen201412015.VIdereoppfølgingmed overvåkingvil klargjøreom
tretWiaire-hid  iehdig ined å reduserebiomassel IndreFoll*rd somhelhet.

Vedtak
Fylkesmannenavslårsøknadenfra SalmoNorAS om ny lokalitetBogani IndreFollafiordi
Nærøy kommune.Avslageter gItti medholdav forurensningsloven§ 11.

Varsel om saksbehandlingsgebyr
Fylkesmannensbehandlingav søknaderom utslippstillatelserer omfattetav en
gebyrordning.Fylkesmannenvarslerom at bedriftenplasseresundergebyrsats4 (laveste
sats)somtilsvarerertsaksbehandlingstidpå 1-2 uker. Dette medførerat bedriftenskal
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betaleet gebyrpå kr 21 500 for Fylkesmannensbehandlingav søknaden,jf. forskriftom
begrensningav forurensningav 01.06.04 kapittel39. Ettervedtakvil fakturatil bedriftenbli
sendtut av Miljødirektoratet.Gebyretforfallertil betaling30 dager etterfakturadato.
Bedriftenkan uttalesegtil dettevarseletom gebyrinnentre uker.

Klage
Vedtaketkan påklagestil Miljedirektoratetav sakenspartereller andremed rettslig
klageinteresseinnen3 ukerfra underretningomvedtaker kommetfram ellerfra
vedkommendefikkellerburdeskaffetseg kjennskaptilvedtaket.En eventuellklageskal
angihva det klagesoverog den ellerde endringersom ønskes.Klagenbør begrunnes,og
andreopplysningerav betydningforsakenbør nevnes.Klagenskal sendestil Nord-
Trøndelagfylkeskommunesomvideresenderklagentil Fylkesmanneni Nord-Trøndelag.

Med vissebegrensningerhar parteneretttil å se sakensdokumenter.Nærmereopplysninger
om dettefås ved henvendelsetil Fylkesmanneni Nord-Trøndelag.Øvrigeopplysningerom
saksbehandlingsreglerog andrereglerav betydningfor sakenvilFylkesmanneni Nord-
Trøndelagogsåkunnegi på forespørsel.

Med hilsen

BjørnarWiseth(e.f.) AndreasWæhre
Miljevemdirektør Rådgiver

Miljøvemavdelingen

Dokumenteter elektroniskgodkjentog har derforingenunderskrift

Kopitil:
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Alexander Båfjord
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Emne: Utalelse til forslag om oppdrett i Indre Opløfjord i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2.høringsrunde. 

 

Viser til høringsfristen som er i dag, den 17. April 2017 

 

Setran Opplevelsesgård vil med dette gi en uttalelse til forslaget om oppdrettsanlegg i Indre Opløfjord. 

 

Allerede på slutten av 1970-tallet fikk Setran Hyttegrend godt besøk av tyske sportsfiskere som la sin elsk på 

Opløfjorden og dens rike fiskeforekomster. Disse turistene kom igjen år etter år, og hovedfokus var gode fangster, 

stillhet og ro. Opløfjorden er ideell for bruk av småbåt, siden fjordbassenget er godt skjermet mot storhavet med 

sine mange øyer, holmer og skjær som nærmest lukker fjorden mot sørvest. Setran Hyttegrend, Værem Hyttegrend 

og Follakroa var 1980-tallets pionerer i satsing på fisketurisme og turistanlegg med høy standard i Nærøy kommune.  

 

I dag er det flere ulike reiselivsaktører i Salsbrukområdet som bruker Opløfjorden. Disse er Firma Albert 

Collett/Utmarkscompagniet, tsjekkere med base i tidligere Elgen Kafe, Setran Opplevelsesgård (tidligere Setran 

Hyttegrend), Konstanse Sørenmo og Buøy Gård. 

 

Fokuset har endret seg fra ønsket om store fangster til at fisket er en del av en opplevelsespakke. Dagens konsept 

(økoturisme/geoturisme) er å dra ut på fjorden, fiske for så å tilberede fersk fisk enten på et svaberg over åpen 

varme/grill i fred og ro eller på gården/hytta. Dette gjelder også for krabbe, blåskjell og muslinger m.m. Familier 

med barn vil også gjerne bade litt på turen i fjorden og lete strandkrabber og finslipte steiner i alle fargevarianter i 

strandsonen. Mange setter også pris på å oppdage både jettegryter og isskuringsstriper fra siste istid i flomålet. 

Noen vil gjøre mest mulig ut av disse opplevelsene, og får dermed bistand av vertskapet til å skape de 

uforglemmelige øyeblikkene. Alle disse opplevelsene krever en opplevelse av tilnærmet uberørt natur, ro og stillhet. 

 

Det lokale reiselivet opplever en stadig voksende økning i segmentet som etterspør denne helhetlige opplevelsen i 

en nærmest uberørt natur med en ramme av ro og stillhet. En stadig økende urbanisering gjør at slike 

naturopplevelser får en økende etterspørsel av en stadig større andel av verdens befolkning. For at reiselivet i 

Opløfjorden skal få mulighet til å vokse med dette økende segmentet, er det noen viktige forutsetninger som 

fortsatt må ligge til grunn: 

•         Opplevelsen av en nærmest ren og uberørt fjord uten store fysiske og visuelle inngrep 

•         Tilstrekkelige mengder av fisk av god kvalitet og mange forskjellige fiskeslag 

•         Opplevelsen av ro og stillhet 

•         Krabbe, blåskjell og muslinger av samme gode kvalitet. 

•         Frihet til å ferdes i hele fjorden uten ferdsels- og fiskerestriksjoner 

 

Opløfjorden har fremdeles disse viktige forutsetningene og fortrinnene som er essensielle i en videreutvikling 

innenfor dette økoturismesegmentet. En videreutvikling av den lokale turistnæringen innenfor de naturgitte 

rammene og et stadig økende marked, er uforenelig med oppdrettsvirksomhet i indre Opløfjord. 

Konsekvensutredningen til NINA https://ntnu.app.box.com/v/konsekvensutredning som Salsbruket i Fokus har 

bestilt, konkluderer med at Opløfjorden har stor verdi for turisme og reiseliv, og at verdien er både lokal, regional, 

nasjonal og internasjonal. 

 

Setran Opplevelsesgård vil på det sterkeste fraråde at indre Opløfjord åpnes opp for etablering av oppdrettsanlegg.  
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Med vennlig hilsen 
 
Anna og Frode Setran 
 
 
Setran Opplevelsesgård 
Mobil: +47 99165871 
Email: frode@setran.no 
Url: www.setran.no  
 
 
Her på Setran har vi dyrene rundt oss, vi ser fisken vake nede i vågen og fjellet fanger blikket. Det lukter av 

nyslått gras, eller av nytørket høy. Vi omgis av gode lyder – sansene forsterkes – vi finner roen. La oss få 

dele disse opplevelsene med deg☺ 
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Fra: Frode Setran [mailto:frode@setran.no]  
Sendt: 17. april 2017 21:17 
Til: Postmottak Nærøy kommune 
Kopi: Per Lian; Roy Angelo; Tor Finnanger 
Emne: Salsbruket i Fokus - Uttalelse til kommuneplanens arealdel i forbindelse med forslag om åpning for oppdrett i 
Indre Opløfjord 

 

I revidert forslag til kommuneplanens arealdel er det åpnet opp for å etablere oppdrettsanlegg i Indre Opløfjord.  

Salsbruket i Fokus (SiF) ble av lokalsamfunnet Salsbruket utfordret til å se nærmere på dette forslaget, siden det 

berører mange viktige interesser i Opløfjordområdet.  

 

SiF er i dag det det offisielle talerøret for Salsbrukområdet. Det er et foreløpig uformelt sammensatt organ med 

hovedfokus på å utvikle lokalsamfunnet med basis i natur- og kulturgitte fortrinn. Det har vært en god 

utviklingsprosess, med bred involvering av lokalt næringsliv, lag og foreninger, fritidshuseiere, innbyggere, utflytta 

Bruksbygg og kommunen. 

 

For å få oversikt over hvilke konsekvenser en evt. etablering av oppdrettsanlegg i indre Opløfjord ville kunne få for 

de ulike interessene i området, ba SiF Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å gjennomføre en forenklet 

konsekvensutredning (ligger vedlagt). Konsekvensutredningen viser tydelig at oppdrett i indre Opløfjord har store 

negative konsekvenser for spesielt saltvannsfisk og fiskerier, fritidsfiske og friluftsliv samt turisme og reiseliv. 

Oppdrett i Indre Opløfjord vil dermed redusere verdien av de natur- og kulturgitte fortrinn lokalsamfunnet skal 

bygge sin framtid på. 

 

Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil SiF på det sterkeste gå i mot forslaget om oppdrett i Indre Opløfjord!  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Salsbruket i Fokus 

 

For leder Per Ivar Lian 

 

Frode Setran 

sekretær 
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Til: Salsbruket i fokus 
  

Fra: Norsk institutt for naturforskning 
  

Emne: Konsekvensutredning av oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden 
  

 
 

Bakgrunn 
Salsbruket i fokus har bedt Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å gjennomføre en forenklet 
konsekvensutredning av hvilke effekter eventuell oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden kan ha på 
miljøverdiene i fjordsystemet og omkringliggende områder. NINA er et nasjonalt og internasjonalt 
kompetansesenter innenfor naturforskning, og er et uavhengig forskingsinstitutt som samarbeider 
med andre nasjonale forskningsinstitutter gjennom Miljøalliansen, NINAs kompetanse utøves 
gjennom forskning, utredningsarbeid, overvåking og konsekvensutredninger (www.nina.no). NINA 
har om lag 215 ansatte i fem avdelinger fordelt over store deler av landet; Tromsø, Trondheim 
(hovedkontor), Lillehammer, Bergen og Oslo.  
 

Metode 
En vanlig benyttet metode for å forutse eller kartlegge effekter av inngrep på naturverdier er 
konsekvensutredning (KU). Denne metodikken synes å være en formålstjenlig tilnærming når man 
skal vurdere effekter av oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden. I mange KU-prosesser er det valgt å ta 
utgangspunkt i en håndbok for konsekvensanalyser som Statens vegvesen har utarbeidet 
(Anonym 2006). For noen år siden ble det utarbeidet en revidert utgave av denne håndboka, som 
er mer eller mindre skreddersydd for planprosesser innenfor transportsektoren (Anonym 2014). I 
mangel av en mer spesifikk KU-mal for inngrep i fjordsystem er det valgt å ta utgangspunkt i 
veivesenets håndbok for konsekvensanalyser, som har en tretrinns tilnærming til 
konsekvensutredninger (se nedenfor). 
 
Første trinn i konsekvensutredningen er verdisetting av aktuelle naturverdier. I statens håndbok for 
konsekvensanalyser opereres det med en trinnløs verdiskala med tre hovedkategorier: liten, 
middels og stor verdi (Anonym 2014). Imidlertid gjøres det oppmerksom på at verdivurderinger må 
gjøres på grunnlag av fagtradisjoner og overordnete, nasjonale føringer. Miljømyndighetene har 
utarbeidet en håndbok for kartlegging av ferskvannslokaliteter (Anonym 2000) og en håndbok for 
kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold (Anonym 2007). I førstnevnte opereres det med en 
mer detaljert verdisetting, som blant annet differensierer mellom lokal, regional og nasjonal verdi. 
Nasjonale laksevassdrag er blant naturtypene som har nasjonal verdi, og som ifølge håndboka er 
vurdert å være en svært viktig naturtype. 
 
Neste trinn i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere inngrepets type og omfang 
(påvirkning). Omfang er en vurdering av hvilke endringer inngrepet antas å medføre for de ulike 
miljøene eller områdene. Omfang vurderes for de samme områder som er verdivurdert. Omfanget 
vurderes i forhold til situasjon før inngrep blir innført. Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i 
håndbok utarbeidet av Statens vegvesen (Anonym 2014). Omfanget av påvirkningen vurderes 
med utgangspunkt i kriteriene, og angis på en trinnløs skala fra stor positiv til stor negativ 
påvirkning. 
 

 Dato: 15.04.2017 
 

http://www.nina.no/
http://www.nina.no/
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Siste trinn i konsekvensutredningen er å kombinere verdien av området og omfanget av 
påvirkningen for å få den samlete konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og 
ulemper et inngrep medfører i forhold til nullalternativet, det vil si ingen endring sammenlignet med 
dagens situasjon. Den samlete konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra 
meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (Anonym 2014), som utgjør til 
sammen 17 kategorier (tabell 1). Produktet av verdi og påvirkning blir da konsekvensen av 
inngrepet som vil framgå av en såkalt konsekvensvifte (figur 1).  
 
 
Tabell 1. Karakteristikker og fargekoder for 17 definerte kategorier av konsekvens. Tabellen er 
hentet fra Anonym (2006). 

Meget stor positiv konsekvens   + + + +  

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + 

Stor positiv konsekvens + + + 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + 

Middels positiv konsekvens ++ 

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ 

Liten positiv konsekvens + 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + 

Ubetydelig konsekvens  0 

Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Liten negativ konsekvens - 

Liten / middels negativ konsekvens - / -- 

Middels negativ konsekvens - - 

Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 

Stor negativ konsekvens - - - 

Stor / meget stor negativ konsekvens - - -/ - - - - 

Meget stor negativ konsekvens - - - - 

http://www.nina.no/
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Figur 1. Konsekvens er et produkt av verdi og påvirkning. Figuren er hentet fra Anonym (2006). 
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I konsekvensutredninger og konsekvensanalyser skal det identifiseres et influensområde i tillegg til 
inngrepsområdet. Influensområdet er som oftest større enn det aktuelle planområde eller 
inngrepsområde (figur 2). I veivesenets håndbok om konsekvensanalyser (Anonym 2014) 
defineres influensområde som det samlete område der virkninger forventes å kunne opptre. I 
praksis vil influensområdet til et gitt inngrep omfatte alle områder som er direkte eller indirekte 
påvirket av inngrepet. Normalt vil effektene av et inngrep være størst i inngrepsområdet, mens 
effektene av inngrepet avtar utover i influensområdet. Oppdrettsvirksomhet har åpenbart et 
vesentlig større influensområde enn selve inngrepsområdet, siden blant annet lakselus og rømt 
oppdrettsfisk har effekter på miljøverdier langt utenfor det aktuelle fjordsystem eller kystområde 
hvor det enkelte oppdrettsanlegg er lokalisert. For lakselus vil influensområdet omfatte alle 
områder hvor lakselus spres med kyststrømmer og havstrømmer, mens for rømt oppdrettsfisk vil 
influensområdet omfatte alle områder der rømt fisk oppholder seg etter rømming. 
 
 

 
 
Figur 2. Illustrasjon av hvordan influensområdet ofte omfatter vesentlig større områder enn det 
aktuelle planområde eller inngrepsområde. Figuren er hentet fra Statens vegvesens håndbok for 
konsekvensutredninger (Anonym 2006). 
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Miljøverdier 
I konsekvensutredningen er det av praktiske, tidsmessige og kostnadsmessige hensyn valgt å 
forenkle utvalg av miljøverdier som belyses som fagtema. Følgende fagtema er omhandlet i 
verdivurderinger, påvirkningsanalyser og konsekvensvurdering: 
x Landskap 
x Biologisk mangfold 
x Saltvannsfisk og fiskerier 
x Sjøvandrende laksefisk 
x Fritidsfiske og friluftsliv 
x Turisme og reiseliv 

 
Landskap 
Opløfjorden tilhører et større kyst- og fjordsystem i Ytre Namdalen bestående av kyststrekningen 
Folla med den lange hovedgreina Follafjorden i retning Kongsmoen, med sidegreinene Opløfjorden 
og Kvistafjorden i østlig retning. Opløfjorden tilhører landskapsregionen Fjordbygdene på Møre og i 
Trøndelag (Elgersma & Asheim 1998). Denne landskapsregionen strekker seg fra Moldefjorden i 
sør til Tosenfjorden i nord, og preges av åpne fjordlandskap med markerte fjordarmer. De kuperte 
og oftest småknudrete landskapsformene går i hovedsak fra nordøst til sørvest (Bremset 2007). 
Opløfjorden er en klassisk terskelfjord med en grunn terskel som avgrenser det dypere 
fjordbassenget fra utenforliggende fjordsystem. Indre deler av Opløfjorden har flere øyer, holmer 
og skjær som gir fjordlandskapet et variert preg (figur 3). Sammen med et generelt upåvirket preg 
gir dette fjordlandskapet en betydelig inntrykksstyrke. Dette har ført til en tilstrømming av turister 
på korttidsopphold samt utenbygdsboende som har kjøpt fritidsboliger eller bygd hytter langs 
Opløfjorden. Ifølge Per Ivar Lian er det i dag om lag 90 hytter og fritidsboliger i området langs 
Opløfjorden. Hytter og fraflyttete boliger i området på sørsida av Opløfjorden har vært spesielt 
populære for utenbygdsboende og personer som har flyttet fra Salsbruket, og det har i senere tid 
blitt bygd nye hytter på begge sider av Opløfjorden, En samlet vurdering tilsier at fjordlandskapet i 
Opløfjorden og de omkringliggende landskapsområder har middels til stor verdi, og at dette 
fjordlandskapet er både lokalt og regionalt viktig. 
 

 
 
Figur 3. Oversiktskart over Opløfjorden i Nærøy kommune. Opløfjorden er en klassisk terskelfjord 
med en grunn terskel som strekker seg mellom Lautvika, Storbrandsøya og Krokøya. 
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Biologisk mangfold 
Opløfjorden har varierte dybdeforhold, bunnforhold og strømforhold, noe som gir grunnlag for et 
forholdsvis rikt marint økosystem med relativt stor artsrikdom innenfor marine artsgrupper som 
havpattedyr, sjøfugl, saltvannsfisk, krepsdyr, planktoniske organismer, koralldyr, pigghuder, 
muslinger, snegler, alger og mosdyr. Det er ikke gjennomført detaljerte undersøkelser av marine 
organismer i Opløfjorden, slik at det er usikkert om det innenfor overnevnte grupper også finnes 
sjeldne, truete og sårbare arter som er oppført på nasjonal rødliste (Anonym 2015). Av havpattedyr 
benytter nise, steinkobbe og havert Opløfjorden som næringsområde, og det er også regelmessige 
observasjoner av mindre vanlige havpattedyr som grindhval, hvithval, spekkhogger og tumler. Av 
sjøfugl er det tette hekkebestander av storskarv, gråhegre, teist, grågås, ærfugl, siland, laksand, 
fiskemåse, sildemåse, gråmåse, svartbak, rødnebbterne, makrellterne, tjeld og strandsnipe. 
Opløfjorden benyttes også som overvintringsområde for alkefugler som lunde, lomvi og alkekonge. 
Ut fra en samlet vurdering har Opløfjorden liten til middels verdi for biologisk mangfold, og fjorden 
er både lokalt og regionalt viktig for marint biologisk mangfold. 
 
Saltvannsfisk og fiskerier 
Opløfjorden har historisk sett vært kjent for sine rike fiskebestander, og har blant annet hatt svært 
gode forekomster av sild, noe som gjorde Opløfjorden til en av regionens viktigste sildefjorder på 
slutten av 1800-tallet (Gansmo 1980, Bremset-Hansen 2000). I tillegg til sild har det vært rike 
fjordbestander av attraktive matfisk som torsk, sei, lyr, hyse, hvitting, lange, brosme, kveite, 
rødspette, sandflyndre, taggmakrell, laks og sjøaure. I de senere år har makrellen etablert 
gytebestander i fjordsystemet, og har etter hvert blir det aller vanligst forekommende fiskeslaget i 
Opløfjorden. Tidligere var det gode forekomster av makrellstørje som ble fanget med harpungevær 
og sprengstoff. Etter å ha vært borte som følge av overfiske har makrellstørje igjen blitt observert i 
Opløfjorden. Det har også blitt registrert mer sjeldne og eksotiske fiskearter som sverdfisk, stripet 
pelamide og laksestørje. De rike fiskebestandene har gitt grunnlag både for næringsfiske og 
fritidsfiske. På 1980- og 1990-tallet var det et betydelig omfang på sjølaksefiske med bruk av 
kilenøter og krokgarn (figur 4). Det er fire yrkesfiskere som for tida bosatt på Salsbruket, og som 
har Opløfjorden som utgangspunkt for sin næring. I tillegg er det flere hobbyfiskere som leverer en 
del fisk til fiskemottak. Det fiskes blant annet med torskegarn, kveitegarn, kveitevad, line, sildegarn, 
makrellgarn og kilenot. Ut fra en samlet vurdering har Opløfjorden stor verdi for saltvannsfisk og 
fiskerier, og Opløfjorden og tilliggende fjordsystem har både lokal og regional verdi. 
 

 
 
Figur 4. Oversikt over antall registrerte kilenøter og krokgarn i Nærøy i perioden 1980-1995. 
Figuren er hentet fra Strand med flere (1996).  
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Sjøvandrende laksefisk 
I Opløfjorden er det sjøvandrende bestander av laks og sjøaure, som delvis hører til i vassdrag 
som drenerer til Opløfjorden, og delvis hører til i vassdrag i andre deler av fjordsystemet. I 
nasjonalt kategorisystem for sjøvandrende laksefisk er det registrert at det er eller har vært 
laksebestander i Opløelva og Elgåa i Opløfjorden (www.miljodirektoratet.no). Nåværende status er 
at laksebestanden i Opløelva er tapt som følge av vassdragsregulering, mens tidligere og 
nåværende status for laksebestanden i Elgåa er ukjent. Til tross for at den stedegne 
laksestammen i Opløelva forsvant som følge av dambygging tidlig på 1900-tallet, har det i de 
senere år vært grunnlag for et elvefiske etter laks i nedre del av Opløelva. I og med at det er et 
helårsfiske i Opløelva har dette medført en viss tilstrømming av utenbygdsboende laksefiskere. 
 
I perioden 1989-1995 var det et havbeiteprosjekt med årlige utsettinger av inntil 140 000 
laksesmolt i Opløelva (Rikstad & Gorseth 1991, Strand med flere 1992, Strand med flere 1993, 
Strand med flere 1996). Dette ga grunnlag for et betydelig laksefiske både i Opløfjorden (krokgarn 
og kilenot) og i Opløelva (stangfiske). Etter at havbeiteprosjektet ble avsluttet har det fortsatt vært 
grunnlag for kilenotfiske i fjorden og stangfiske i elva. Dette baseres på laks som ikke er naturlig 
tilhørende i vassdraget og i fjorden. Dette må enten være feilvandrende villaks som hører til i andre 
vassdrag, eller rømt oppdrettslaks fra kommersielle settefiskanlegg og matfiskanlegg. Mesteparten 
av laksen som søker seg til Opløelva stammer trolig fra det det store antall oppdrettsanlegg som 
finnes i Ytre Namdalen (se vedleggsfigur 1). I og med at mange av fiskene som fanges i Opløelva 
har lite finneslitasje er det trolig et høyt innslag av oppdrettsfisk som har rømt på et tidlig stadium. 
 
I tilliggende fjordsystem er det to vassdrag med livskraftige bestander av både laks og sjøaure. 
Kvistaelva har utløp i Kvistafjorden, om lag 11 km øst for ytre del av Opløfjorden. Kvistaelva er unik 
i regional og nasjonal sammenheng ved at vassdraget ligger svært avsides i et inngrepsfritt 
naturområde, om lag 10 kilometer fra nærmeste bilvei. I Kvistaelva er det gode bestander av både 
laks og sjøaure (Bremset & Berger 2014). Salvassdraget er et unikt vassdragssystem bestående 
av en rekke innsjøer og elver med bestander av sjøvandrende laksefisk. Årlig registrert fangst av 
laks er i størrelsesorden 500-1000 individer, mens årlig registrert fangst av sjøaure i senere år har 
variert mellom 140 og 650 individer (figur 5). Det er en betydelig underrapportering av fangst i 
vassdraget, slik at det er grunn til å anta en betydelig høyere fangst av både laks og sjøaure. 
 
 

 
 

 
Figur 5. Offisiell fangst av laks (øvre panel) og sjøaure (nedre panel) i Salvassdraget i perioden 
1997-2016. Blå søyler er avlivet fisk mens grønne søyler er fisk som er satt ut igjen. Figuren er 
hentet fra det offisielle lakseregisteret (www.fylkesmannen.no).   
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Det er langt flere vassdrag som har sjøaure enn laks i Opløfjorden. I det offisielle kategorisystemet for 
sjøvandrende laksefiske er det registrert bestander av sjøaure i Opløelva, Elgåa og Salvikbekken. Av 
disse vassdragene er det trolig bare Salvikbekken (bilde 1) som fortsatt har en sjøaurebestand av en 
viss størrelse. Ifølge nasjonalt kategorisystem har Salvikbekken hatt en selvreproduserende bestand 
med sjøaure, men det foreligger svært liten kunnskap om nåværende status for denne 
sjøaurebestanden. I 2015 ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser for å kartlegge status for 
sjøaurebestanden i Salvikbekken. Under elektrisk fiske i september 2015 ble det funnet gode tettheter 
av alle aldersgrupper av ungfisk, noe som tyder på årviss gyting av sjøaure i Salvikbekken (Bremset 
2017). På grunn av begrenset vannføring i Salvikbekken i vinterhalvåret er det grunn til å anta at 
sjøaure i stor grad benytter fjordsystemet som overvintringsområde. Dette gjelder trolig også sjøaure 
som hører til i andre elver og bekker som Opløelva, Elgåa, Rinndalsbekken, Bursvikelva, 
Kvalvikbekken, Heivikbekken og Bogaelva. Ut fra en samlet vurdering har Opløfjorden liten verdi for 
laks og middels stor verdi for sjøaure. Samlet sett har fjordsystemet liten til middels stor verdi for 
sjøvandrende laksefisk, og fjorden har både lokal og regional verdi. 
 
 

 
 
Bilde 1. Salvikbekken har utløp i indre deler av Opløfjorden i Nærøy kommune, og er en av flere 
bekker og elver med bestander av sjøaure. 
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Fritidsfiske og friluftsliv 
Husholdsfiske for matauk og senere fritidsfiske har lange og sterke tradisjoner på Salsbruket og i 
de tidligere bosetninger langs mesteparten av Opløfjorden (Gansmo 1980, Bremset Hansen 2000). 
I de gode sildeårene på slutten av 1800-tallet var det så mye sild i Opløfjorden at husmødrene 
enkelte ganger kunne fange sild med sinkbøtter i fjæra (Bremset Hansen 2000). Fra å være et 
viktig kosttilskudd til husholdningene har fisket gradvis fått mer preg av fritidsfiske, og har vært en 
viktig del av friluftslivet til befolkningen på Salsbruket og langs Opløfjorden. Hovedfokus har vært 
på fjordbestander av torsk, sei, lyr, hyse, hvitting, uer, lange, brosme, kveite og rødspette. Tidligere 
var de vanligste fiskeredskapene garn, line, dorg og håndsnøre, men i senere tiår har mer 
moderne sportsfiskeredskap blitt mer vanlig enn faststående redskaper. 
 
Det har i flere tiår vært fisket etter sjøaure i Opløfjorden på våren og sommeren. Det tradisjonelle 
sjøaurefisket var ved hjelp av bundet redskap som auregarn og kastenot (lokalt kalt strandvarp). 
Etter at disse redskapstypene ble forbudt på slutten av 1970-tallet har sjøaurefisket blitt 
gjennomført med sportsfiskeredskap, i hovedsak dorging langs land i perioden mars-mai med bruk 
av sluk og wobbler (bilde 2). Hovedinnsatsen i sportsfisket har vært rettet til nærområdene til elver 
og bekker med kjente forekomster av sjøaure, i første rekke Elgåa, Rinndalen, Bursvika, Kvalvika, 
Heivika, Salvika, Monsøyseteren og Bogen. Ut fra en samlet vurdering av historisk og nåværende 
betydning, har Opløfjorden stor verdi for fritidsfiske og friluftsliv, og miljøverdiene i fjordsystemet er 
lokalt og regionalt viktige. 
 
 

 
 
Bilde 2. Dorging etter sjøaure er en populær form for fritidsfiske i Opløfjorden om våren og 
sommeren. Illustrasjonsbildet er fra påsken 2017. Foto: Gunnbjørn Bremset.  
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Turisme og reiseliv 
Allerede på slutten av 1970-tallet fikk Setran Hyttegrend godt besøk av tyske sportsfiskere som la 
sin elsk på Opløfjorden og dens rike fiskeforekomster. Disse turistene kom igjen år etter år, og 
hovedfokus var gode fangster, stillhet og ro. Opløfjorden er ideell ved bruk av småbåt, siden 
fjordbassenget er godt skjermet mot storhavet med sine mange øyer holmer og skjær som 
nærmest lukker fjorden mot sørvest. Setran Hyttegrend, Værem Hyttegrend og Follakroa var 80-
tallets pionerer i satsing på fisketurisme og turistanlegg med høy standard. I dag er det flere 
aktører i Salsbrukområdet som bruker Opløfjorden i reiselivssammenheng. Disse er Firma Albert 
Collett, Utmarkscompagniet, tsjekkere med base i gamle Elgen Kafe, Setran Opplevelsesgård 
(tidligere Setran Hyttegrend), Konstanse Sørenmo og Buøy Gård. 
 
Fokuset har endret seg fra ønsket om store fangster til at fisket er en del av en opplevelsespakke. 
Dagens konsept (økoturisme) er å dra ut på fjorden, fiske for så å tilberede fersk fisk enten på et 
svaberg over åpen varme i fred og ro eller på gården/ hytta. Dette gjelder også for krabbe, blåskjell 
og muslinger m.m. Familier med barn vil også gjerne bade litt på turen i fjorden og lete krabber og 
finslipte steiner i alle fargevarienter i strandsonen. Mange setter også stor pris på å oppleve blant 
annet jettegryter og skuringsstriper fra siste istid i flomålet. Noen vil gjerne gjøre mest mulig ut av 
disse opplevelsene, og får dermed bistand av vertsskapet til å skape de uforglemmelige øyeblikk. 
 
Det lokale reiselivet opplever en stadig større økning i segmentet som etterspør denne helhetlige 
opplevelsen i en tilnærmet uberørt natur. For at reiselivet i Opløfjorden skal få mulighet til å vokse 
med dette økende segmentet, er det noen viktige forutsetninger som fortsatt må ligge til grunn: 
• Opplevelsen av en tilnærmet ren og uberørt fjord uten store fysiske og visuelle inngrep 
• Tilstrekkelige mengder fisk av god kvalitet i fjorden og mange forskjellige fiskeslag 
• Fred og ro innblandet naturlige lyder av fugl, fiskevak og niser som er oppe og puster. 
• Opplevelsen av stillhet og varme ved å ligge på et svaberg en sommerdag. 
• Krabbe, blåskjell og muslinger av samme gode kvalitet. 
• Frihet til å ferdes i hele fjorden uten ferdselsrestriksjoner. 
 
Opløfjorden har fremdeles disse viktige forutsetningene som er essensielle i en videreutvikling 
innenfor dette økoturismesegmentet. En videreutvikling av den lokale turistnæringen innenfor de 
naturgitte rammene og et stadig økende marked, er uforenlig med oppdrettsvirksomhet i 
Opløfjorden. Ut fra en samlet vurdering har Opløfjorden stor verdi for turisme og reiseliv, og 
verdien er både lokal, regional og nasjonal. 
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Påvirkninger av oppdrettsvirksomhet 
Erfaringsmessig er det en rekke oppdrettsrelaterte faktorer som kan påvirke miljøverdier innenfor 
inngrepsområdet og influensområdet. Denne forenklete konsekvensutredningen begrenses til å 
gjelde følgende påvirkningsfaktorer: 
x Rømming av oppdrettsfisk 
x Lakselus, sykdommer og parasitter 
x Effekter på saltvannsfisk og fiskerier 
x Arealbeslag og ferdselsforbud 
x Ferdsel, støy og lys 
x Friluftsliv og opplevelsesverdi 

 
Rømming av oppdrettsfisk 
Oppdrettsteknologien med bruk av åpne mærer istedenfor lukkete anlegg medfører en betydelig 
risiko for at oppdrettsfisk rømmer. Oppdrettsnæringen operer selv med et såkalt svinn, som er 
forskjellen mellom mengde fisk som tas opp av mærene og antall fisk som opprinnelig var satt ut i 
mærene. Svinnet har variert fra år til år men har hatt en generell økende tendens, siden det har 
vært en jevn økning i samlet volum av oppdrettsfisk i Norge. Det årlige svinnet er på flere titalls 
millioner oppdrettslaks, hvorav en ukjent andel er fisk som har rømt fra oppdrettsanleggene. De 
offisielle rømmingstallene er på noen hundre tusen individer per år. Imidlertid er det grunn til å anta 
at disse tallene ikke er helt korrekte, siden det ikke er mulig å gjøre rede for mesteparten av det 
årlige svinnet fra oppdrettsanleggene. Uten å ta stilling til hvor mye oppdrettslaks som rømmer fra 
anleggene, er det dokumentert siden midten av 1980-tallet at det i enkelte laksevassdrag er et 
betydelig innslag av rømt oppdrettslaks som gyter sammen med villaks. Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning (VRL) har i sine årlige vurderinger identifisert rømt oppdrettslaks som en ikke-
stabilisert faktor med alvorlig negativ betydning for ville laksebestander (Anonym 2016). 
 
Det har vært en del uenighet mellom oppdrettsorganisasjonene og forskningsinstitusjonene med 
hensyn til hvilke genetiske og økologiske effekter rømt oppdrettsfisk har på ville bestander av 
laksefisk som laks og sjøaure. Til tross for at enkeltstående forskere som har arbeidet på oppdrag 
for oppdrettsnæringen har hevdet at rømt oppdrettslaks ikke er noe miljøproblem, er det bred 
enighet i de uavhengige forskningsmiljøene i Norge og utlandet at det har skjedd en uheldig 
genetisk innblanding av oppdrettslaks i en rekke norske laksevassdrag. Det er nylig publisert tre 
omfattende studier av norske og utenlandske lakseforskere som dokumenter omfattende genetisk 
påvirkning av 125 norske laksestammer fra rømt oppdrettslaks (Bolstad med flere 2017, Glover 
med flere 2017, Karlsson med flere 2017). Blant annet er det dokumentert at avkom av rømt fisk 
konkurrerer med vill fisk og mat og plass i elvene, slik at produksjonen av vill fisk blir redusert i 
elvene i takt med mengden rømt fisk som blander seg inn i bestandene. For utfyllende informasjon 
om disse studiene vises det til nettsidene til NINA (www.nina.no).  
 
Tidligere studier har vist at avkom av oppdrettslaks har bare 2 % overlevelse sammenlignet med 
avkom av villaks, og at en krysning av vill og rømt fisk vil ha omtrent halv overlevelse 
sammenlignet med ekte villfisk (McGinnity med flere 2003). Dette gjør at små laksestammer 
påvirket av oppdrettslaks kan havne i en utryddelsesspiral, ved at stadig færre fisk har rent 
villfiskopphav samt at fisken som vokser opp har redusert overlevelsesevne. Eventuell 
oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden vil ha et betydelig større influensområde enn det indre 
fjordsystemet. De nærliggende laksevassdragene Kvistaelva og Salvassdraget vil åpenbart være 
innenfor influensområdet, og trolig også Namsenvassdraget i sør og Åbjøravassdraget i nord. Det 
er allerede store innslag av rømt oppdrettsfisk i Salvassdraget (Fiske med flere 2006), Kvistaelva 
og Namsenvassdraget (Hokseggen med flere 2012). En eventuell økning av denne negative 
påvirkningsfaktoren vil bidra til at den samlete belastning blir høy og trolig for høy for å sikre 
levedyktige, genetisk robuste bestander av villaks. Prøvefiske i Salvassdraget om høsten har vist 
til dels svært høye innslag av rømt oppdrettslaks, med inntil 81 % innslag av oppdrettslaks i 
garnfangster (figur 6).  
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Figur 6. Andel oppdrettslaks (%) under prøvefiske med garn i Salvassdraget i perioden 1990-
2003. Figuren er hentet fra Rikstad (2004). 
 

I vurderingen av påvirkning av rømt oppdrettslaks fra eventuell ny oppdrettsvirksomhet i 
Opløfjorden er det nødvendig å se på sumvirkninger og samlet belastning i influensområdet. Selv 
om rømming fra anlegg i Opløfjorden isolert sett neppe vil gi påviselig negativ effekt på ville 
laksebestander, vil enhver framtidig rømming fra nye anlegg komme i tillegg til den allerede 
kraftige påvirkningen av den omfattende oppdrettsvirksomheten i regionen (se vedleggsfigur 1). 
Ifølge offisielle oversikter er det betydelige variasjoner i omfanget av rømming fra oppdrettsanlegg, 
og i de fleste år er det hundretusener av oppdrettslaks som rømmer fra anlegg (se vedleggsfigur 
2). Det er bred faglig enighet om at mengden rømt fisk allerede er for høyt. I og med at 
laksebestandene i Salvassdraget, Kvistaelva, Namsenvassdraget og Åbjøravassdraget allerede er 
negativt påvirket av rømt oppdrettsfisk, vil ytterligere negativ påvirkning fra rømt oppdrettsfisk 
kunne gi uforholdsvis stor negativ effekt. Ut fra en samlet vurdering av isolert effekt og sumeffekter 
er det vurdert at rømming fra oppdrettsanlegg i Opløfjorden vil ha stor negativ påvirkning på ville 
laksebestander i regionen. 
 
Lakselus, sykdommer og parasitter 
Norsk oppdrettsnæring har i lang tid hatt store utfordringer med en rekke sykdommer, parasitter og 
sykdomsframkallende organismer (Svåsand med flere 2016). Flere av disse har påført næringen 
tap gjennom redusert vekst og økt dødelighet, og enkelte sykdommer har vært så alvorlige at det 
har vært nødvendig å iverksette drastiske tiltak som nedslakting og brakklegging av anlegg. Av 
disse er blant andre Gyrodactylus salaris, en alvorlig lakseparasitt som ble innført fra svenske 
oppdrettsanlegg på 1970-tallet, samt infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassyke (PD) som har 
ukjent opphav og spredningsforløp. Flere oppdrettssykdommer som furunkulose, infeksiøs 
pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris har spredt seg fra oppdrettsfisk til villfisk og 
medført betydelig dødelighet. Furunkulose ble innført med import av skotsk laksesmolt i 1986 til 
oppdrettsanlegg i Namdalen, og spredte seg senere til en rekke laksevassdrag hvor det har vært 
regelmessige utbrudd i vassdrag som Aursunda, Ferga og Sanddøla. Gyrodactylus salaris har blitt 
spredt til i underkant av 50 norske laksevassdrag, og har påført de berørte lokalsamfunn 
samfunnsøkonomiske tap i størrelsesorden tre-fire milliarder kroner (www.miljodirektoratet.no),  
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Av alle oppdrettstilknyttete sykdommer og parasitter har lakselus vist seg å medføre størst 
negative effekter på ville bestander av laks og sjøaure. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i 
sine årlige vurderinger beskrevet lakselus som en ikke-stabilisert påvirkningsfaktor for villaks, det 
vil si en alvorlig påvirkningsfaktor som ikke er under kontroll (Anonym 2016). Lakselus er i likhet 
med skottelus, en annen parasitt som ofte forekommer på oppdrettsfisk, en naturlig forekommende 
parasitt i norske farvann. Imidlertid har mengdene økt fra naturlige, lave nivåer til kunstig høye 
nivåer som påfører skader og dødelighet på villaks og sjøaure. Det er påvist betydelig dødelighet 
på utvandrende laksesmolt i blant annet Sognefjorden og Trondheimsfjorden (Anonym 2016). 
Studier har vist at mer enn 90 % av utvandrende laksesmolt i enkelte år kan dø som følge av store 
lusepåslag. I Trondheimsfjorden har sjøaurebestandene i senere år gått kraftig tilbake, og en av de 
mest sannsynlige årsakene til bestandsnedgangen er redusert sjøoverlevelse som følge av 
luseangrep. En viktig forklaring på at sjøaure er mer utsatt for lakselus enn laks er at sjøaure 
oppholder seg i fjordsystem med lakselus store deler av året, i motsetning til laks som har kort 
oppholdstid i fjordene på vei ut mot havet og på vei tilbake til vassdragene. Ut fra en samlet 
vurdering av sumeffekter av samlet lusebelastning er det vurdert at lakselus fra eventuelle 
oppdrettsanlegg i Opløfjorden vil ha stor negativ påvirkning på ville bestander av laks og sjøaure i 
regionen. 
 
Effekter på saltvannsfisk og fiskerier 
En rekke studier har vist at det skjer en ansamling av sei, torsk, brosme, lange, hyse og andre 
saltvannsfisk rundt oppdrettsanlegg (Uglem med flere 2009, Dempster med flere 2010, Uglem med 
flere 2014). På grunn av ferdselsforbud og fiskeforbud i nærområdet til oppdrettsanlegg vil slik fisk i 
praksis være utilgjengelig for både fritidsfiske og næringsfiske. Dette innebærer at det blir en 
klumpvis fordeling av fisk i fjordsystemet, samt at total mengde fisk tilgjengelig for fritidsfiskere og 
næringsfiskere blir redusert. En annen negativ effekt for fritidsfiske og fiskerier er at kvaliteten på 
saltvannsfisk som spiser store mengder spillfôr blir påvirket (Uglem med flere 2014)., siden 
oppdrettsfôr har en vesentlig annerledes sammensetning enn naturlig føde for saltvannsfisk Ut fra 
en samlet vurdering vil eventuell oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden ha middels til stor negativ 
påvirkning på saltvannsfisk og fiskerier i fjordsystemet. 
 
Arealbeslag og ferdselsforbud 
Eventuell oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden vil medføre båndlegging av enkelte fjordarealer i 
tilknytning til aktuelle lokaliteter. Dette medfører at disse arealene ikke lenger er tilgjengelig for 
allmennheten, ved at det blir ferdselsforbud innenfor et definert område samt fiskeforbud i et noe 
større område. Dette vil dermed begrense allmennhetens frie bruk av fjordområdet, vil medføre 
lengre transportavstander ved ferdsel innenfor fjordområdet, og legge restriksjoner på ulike 
aktiviteter som fiske, bading, kajakkpadling og sjøsport. Arealbeslag og ferdselsforbud vil medføre 
liten til middels negativ påvirkning av allmennhetens bruk av fjordområdet. I tillegg vil virksomhet 
ha direkte effekt på friluftsliv og opplevelsesverdi (se nedenfor). 
 
Ferdsel, støy og lys 
Eventuell oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden vil føre til en vesentlig økning i ferdsel og båttrafikk i 
forbindelse med aktiviteter som røkting, fòrtransport, avlusing, veterinærtilsyn og slakting. Dette vil 
medføre en god del støy fra båttrafikk, som vil påvirke flere miljøverdier som biologisk mangfold, 
saltvannsfisk, sjøvandrende laksefisk, fiskerier, fritidsfiske, friluftsliv og turisme. I tillegg kommer 
mer regelmessig støy fra anlegget, i forbindelse med arbeid på mærene og fra automatisk fôring. 
Flere av de overnevnte miljøverdier vil også påvirkes av den kunstige belysningen på anleggene, 
som er et fremmedelement i et naturlig økosystem som er forholdsvis upåvirket fjordsystem. I en 
nylig konsekvensvurdering i forbindelse med en utvidelse av en oppdrettsvirksomhet på Averøya, 
ble det funnet at båttrafikk, støy og lys på anlegget medførte negativ påvirkning på flere 
miljøverdier (Forsgren med flere 2015). Ut fra en samlet vurdering vil trolig oppdrettsvirksomhet i 
Opløfjorden gi liten til middels negativ påvirkning av flere miljøverdier, og omfanget av den 
negative påvirkning varierer mellom miljøverdiene, 
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Friluftsliv og opplevelsesverdi 
Friluftslivet i Opløfjorden er i stor grad koblet til opplevelsesverdi av et fjordområde med et generelt 
uberørt preg og få tyngre, fysiske inngrep. Oppdrettsvirksomhet vil medføre en vesentlig 
forringelse av disse kvalitetene, i og med at moderne oppdrettsanlegg har et iøynefallende preg 
med store fysiske installasjoner, mye belysning, båttrafikk og en rekke støykilder (se ovenfor). Ut 
fra en samlet vurdering vil eventuell oppdrettsvirksomhet medføre stor negativ påvirkning av 
friluftsliv og opplevelsesverdi i Opløfjorden. 
 
Samlet vurdering av forventete påvirkninger 
En samlet vurdering av forventete påvirkninger av oppdrettsvirksomhet på utvalgte miljøverdier er 
at virksomhet vil ha middels negativ påvirkning på landskap, liten til middels negativ påvirkning på 
biologisk mangfold, middels til stor negativ påvirkning på saltvannsfisk og fiskerier, stor negativ 
påvirkning på sjøvandrende laksefisk, middels til stor negativ påvirkning av fritidsfiske og friluftsliv, 
og middels til stor negativ påvirkning av turisme og reiseliv (tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Sammenstilling av forventete påvirkninger på utvalgte fagtema av oppdrettsvirksomhet i 
Opløfjorden. Landskapsverdiene påvirkes av faktorer som arealbeslag, ferdsel, støy og lys. 
Biologisk mangfold påvirkes av faktorer som forurensning, klumpvis fordeling av villfisk, ferdsel, 
støy og lys. Saltvannsfisk og fiskerier påvirkes av faktorer som klumpvis fordeling av villfisk, 
sykdommer og parasitter, støy og arealabeslag. Sjøvandrende laksefisk påvirkes av faktorer som 
lakselus, andre parasitter og sykdommer samt rømming av oppdrettsfisk. Fritidsfiske, friluftsliv, 
turisme og reiseliv påvirkes av arealbeslag, ferdsel, støy, lys og klumpvis fordeling av villfisk. 

  
KU-tema Påvirkning 

  
Landskap Middels negativ 

Biologisk mangfold Liten til middels negativ 

Saltvannsfisk og fiskerier Middels til stor negativ 

Sjøvandrende laksefisk Stor negativ 

Fritidsfiske og friluftsliv Middels til stor negativ 

Turisme og reiseliv Middels til stor negativ 
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Konsekvenser av oppdrettsvirksomhet 
I konsekvensutredninger er konsekvens et produkt av verdi og påvirkning. Dette innebærer at selv 
en liten negativ påvirkning kan gi en betydelig negativ konsekvens dersom en miljøverdi er stor. 
Likedan vil en stor negativ påvirkning resultere i en betydelig negativ konsekvens selv om en 
miljøverdi er forholdsvis liten. Av de utredete fagtema i denne konsekvensutredningen vil eventuell 
oppdrettsvirksomhet ha negative konsekvenser for alle fagtema, og medføre betydelig negative 
konsekvenser for fem av de seks belyste fagtema (tabell 3). Oppdrettsvirksomhet forventes å ha 
middels negativ konsekvens for landskap og sjøvandrende laksefisk, og forventes å ha stor negativ 
konsekvens for saltvannsfisk og fiskerier, fritidsfiske og friluftsliv samt turisme og reiseliv. Biologisk 
mangfold er det eneste utredete fagtema der det er forventet liten negativ konsekvens. Det må 
imidlertid bemerkes at det foreligger svært få undersøkelser og faktabasert kunnskap om 
miljøverdiene i Opløfjorden. Det kan derfor ikke utelukkes at kartlegging av biologisk mangfold ville 
ha gitt dette fagtemaet en høyere verdi, slik at negativ konsekvens av oppdrettsvirksomhet dermed 
ville ha blitt større. Det er lite sannsynlig at mer kunnskap ville ha gitt lavere miljøverdier enn hva 
som er lagt til grunn i denne konsekvensutredningen. 
 
 
Tabell 3. Tabellarisk oversikt over KU-verdi, forventet påvirkning og konsekvens for ulike 
miljørelaterte fagtema av eventuell oppdrettsvirksomhet i Opløfjorden. 

    
KU-tema KU-verdi Påvirkning Konsekvens 

    

Landskap Middels til stor Middels negativ Middels negativ 

Biologisk mangfold Liten til middels Liten til middels 
negativ Liten negativ 

Saltvannsfisk og fiskerier Stor Middels til stor 
negativ Stor negativ 

Sjøvandrende laksefisk Liten til middels 
verdi Stor negativ Middels negativ 

Fritidsfiske og friluftsliv Stor Middels til stor 
negativ Stor negativ 

Turisme og reiseliv Stor Middels til stor 
negativ Stor negativ 

     
 
 
Trondheim 15. april 2017 
 
Dr. Gunnbjørn Bremset,  
fiskeforsker i NINA  
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Vedlegg 
 

 
 
Vedleggsfigur 1. Oversikt over lokaliteter med oppdrettsanlegg på Namdalskysten i 2004. Antall 
lokaliteter er vesentlig høyere i 2017. Figuren er hentet fra Fiske med flere (2006). 
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Vedleggsfigur 2. Rapportert rømming av oppdrettsfisk fra norske oppdrettsanlegg i perioden 
1998-2014. Figuren er hentet fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings årsrapport for 2015 
(Anonym 2016). 
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Om utrederen 
Konsekvensutredningen i Opløfjorden er gjennomført av fiskeforsker Gunnbjørn Bremset, som har 
spesialisert seg på sjøvandrende laksefisk, og har arbeidet med ulike fiskebiologiske spørsmål 
siden 1986. Arbeidet har vært gjennomført i forskningsinstitusjonene NINA og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), forvaltningsetatene Direktoratet for naturforvaltning, 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland, samt i konsulentfirmaet Sweco AS. I NINA og 
Sweco AS har det blant annet vært gjennomført konsekvensutredninger på oppdrag for store 
norske og internasjonale selskaper som Statkraft Energi AS, Troms Kraft Produksjon AS, 
Helgelandskraft AS, Nordic Mining AS og Borregaard Industries. Utreder er født og oppvekst på 
Salsbruket og har derfor inngående kjennskap til miljøverdiene i Opløfjorden og tilhørende 
fjordsystem. 
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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2017 - 2024 Nærøy 
kommune - Fylkesmannen opprettholder flere og fremmer en ny 
innsigelse til planforslaget 
Fylkesmannen viser til høringsuttalelse til første gangs høring datert 16.09.16, hvor vi 
fremmet flere innsigelser til planforslaget. Fylkesmannen har vurdert det reviderte 
planmaterialet og funnet grunnlag for å opprettholde innsigelser fremmet i uttalelse av 
16.09.16 til følgende områder:  
 

 BR-9 Nærøya (miljøvern og reindrift),  
 BFE-04 Salten (miljøvern og reindrift),  
 Bestemmelser til FFFNA-områdene (miljøvern),  
 FFFNA-område indre basseng Indre Follafjord (miljøvern)  
 BR-2 Liavika (reindrift) 

 
Øvrige innsigelser fremmet i uttalelse av 16.09.16 frafalles. 
 
Fylkesmannen har videre vurdert nytt foreslått FFFNA-område i Oppløyfjorden. Vi 
vurderer at eksisterende kunnskap og fremlagt rapport om vannmiljøkvaliteten i 
fjorden gjør at etablering av akvakultur i åpne merder i Oppløyfjorden ikke kan 
aksepteres. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til FFFNA-område Oppløyfjorden 
med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 5-4. Vi viser videre til rundskriv fra Klima- 
og miljødepartementet T-2/16 – Nasjonale og vesentlig regionale interesser på 
miljøområdet – Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, punkt 3.7 om 
vannmiljøkvalitet og punkt 3.10 om friluftsliv.  
 
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader: 
 
Landbruksavdelingen: 
Landbruksavdelingen viser til vår uttalelse til 1.gangs høring datert 16.09.2016. Vi fremmet 
da følgende innsigelse; «Landbruksavdelingen fremmer innsigelse til byggeområde Br-1 
Strand og Br-2 Liavika.» Innsigelsen varr begrunnet i omfanget av dyrka jord som inngikk i 
byggeområdene, totalt ca. 80 daa.  
 
Det pekes videre i landbruksavdelingens uttalelse på at bestemmelsene til BFE-områdene 
må endres slik at jordvernet ivaretas på en tydeligere og mer presis måte.  
 
«BFE-områdene inneholder også til dels betydelig areal med dyrka mark. I bestemmelsen 
4.2 avsnitt to etter tabell ber vi om en tydeliggjøring av jordvernet, ved at landbruksinteresser 
byttes ut med dyrka og reelt dyrkbar mark: 
 
Ved fradeling av nye tomter og tillatelser til bebyggelse og atkomstveger, skal disse 
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plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med viktige friluftsinteresser, naturverninteresser, 
kulturminner, dyrka og reelt dyrkbar mark eller landskapsverdier.» 
 
Landbruksavdelingen finner at kommunen har tatt hensyn til våre innspill og trekker derfor 
innsigelsen. Landbruksavdelingen har ingen merknader ut over dette. 
 
 
Miljøvernavdelingen: 
Miljøvernavdelingen viser til vår uttalelse til 1. gangs høring datert 16.9.2016. 
Miljøvernavdelingen fremmet i denne uttalelsen innsigelse til følgende: 
 

- Bestemmelser til LNF(R)-BFE-områder (4.2) 
- BR-9 Nærøya 
- BFE-04 Salten 
- Bestemmelser til FFFNA (6.2) 
- FFFNA-område indre del av Indre Follafjord. 

 
Bestemmelser til LNF(R)-BFE-områder (§ 4.1) 
Vi er tilfreds med at det er tatt inn samlokaliseringsbestemmelser til LNF(R)-BFE-områdene, 
og vi frafaller vår innsigelse til dette punktet. Avstanden til nærmeste bebyggelse skal i 
henhold til planforslaget søkes og ikke overstige 40 meter. Vi mener 40 meter er en god 
avstand for boliger, men at en slik avstand kan medføre mange søknader om dispensasjon 
når det kommer til fritidsboliger. Vi ber derfor kommunen vurdere hvorvidt bestemmelsen bør 
differensieres til å være 40 meter for boliger og 60 meter for fritidsboliger. 
 
BR-9 Nærøya 
Vi kan ikke se at vår innsigelse er tatt til følge. Vi viser til vår uttalelse til 1.gangs høring. 
Videre viser vi til konsekvensutredningen for området. For bl.a. landskap og friluftsliv er det 
gitt ++ som konsekvens. Fylkesmannen kan ikke se at det skal være positivt for et urørt 
landskap og for friluftslivet å tillate 25 fritidsboliger på Nærøya. Vi viser til forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 9 og ber om at kommunen 
vurderer konsekvensene av BR-09 på nytt.  
 
Innsigelsen til BR-9 Nærøya opprettholdes. 
 
BFE-04 Salten 
Vi registrerer at området er redusert noe. Vi kan allikevel ikke se at dette hensynstar 
innsigelsen fra Fylkesmannen. Registreringer av en indikatorart som gullprikklav forteller oss 
at det er den truede naturtypen kystgranskog i området. At området er trukket bort fra 
registreringen av lavarten betyr ikke at man har unngått hele naturtypen. Vi vil også her vise 
til KU for området. Vi kan ikke se at å bygge ut et forholdsvis urørt område i strandsonen 
innenfor et registrert friluftsområde skal gi en positiv konsekvens naturverdier og friluftsliv i 
konsekvensutredningen. Videre er det beskrevet en positiv konsekvens for naturforhold med 
de registreringene som er gjort innenfor det aktuelle området. Vi viser til forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 9 og ber om at kommunen 
vurderer konsekvensene av BFE-04 Salten på nytt.  
 
Innsigelsen til BFE-04 Salten opprettholdes. 
  
Bestemmelser til FFFNA (6.2) 
Vi kan ikke se at det er utarbeidet bestemmelser som sikrer at områder som har nasjonal 
eller vesentlig regional betydning for naturmangfold- og friluftslivsinteresser, samt reindrift 
(svømmeleier) blir ivaretatt.  
 
Det kan eventuelt avklares gjennom rene A-områder. 
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Innsigelsen til bestemmelser til FFFNA-områdene opprettholdes. 
 
FFFNA-område indre del av Indre Follafjord 
Da kommunen i sin behandling viser til rapporten «Fjordmiljøestimat på bæreevnen i Indre 
Follafjord, november 2016» som konkluderer med at miljøtilstanden i fjorden er god, ønsker 
vi å kommentere dette.  
 
Rapporten beregner oksygenminimum som et gjennomsnitt både vertikalt og horisontalt, 
gjennom hele året. Dette betyr at fjordmiljøestimatet ikke direkte kan sammenlignes med 
observerte oksygenkonsentrasjoner i bunnvannet. Det er oksygenkonsentrasjonen i 
bunnvannet som er relevant i henhold til vannforskriften, og kravet om en 
oksygenkonsentrasjon på minst 3,5 ml/l gjelder for bunnvannet, og beregnes ikke som et 
gjennomsnitt gjennom vannsøylen. Fylkesmannen vurderer bæreevnen for Indre Follafjord 
etter tilstanden i bunnvannet. 
 
Fylkesmannen mener hydrografimålinger gjennomført høst/vinter 2016/2017 tilsier at 
rapporten fra november 2016 overestimerer bæreevnen til det indre bassenget, da den sier 
at bassenget tåler en produksjon på 3 500 tonn, basert på kriteriet om minimum 3,5 ml/l 
oksygen i bunnvannet. Tabell 3.2 i «Fjordmiljøestimat på bæreevnen i Indre Follafjord, 
november 2016» estimerer oksygenminimum i det indre bassenget til 4,64 ml/l. 
Hydrografimålinger gjennomført på det dypeste punktet i det indre bassenget i januar 2017 
viser et oksygennivå på 2,9 ml/l. Det kan forventes at oksygenminimum i det indre bassenget 
er lavere enn observert verdi (2,9 ml/l) i januar 2017, avhengig av når tidspunktet for ny 
terskeloverskylling og utbytting av bunnvann foregår. Dermed blir estimatet av bærekraften i 
det indre bassenget også for høyt. 
 
I henhold til veileder «Klassifisering av miljøtilstand i vannforekomster» forringes 
vannkvaliteten fra god til moderat tilstand ved 3,5 ml/l oksygen i bunnvannet. Målinger av 
oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet gjennomført i desember 2016 og januar 2017 (tabell 
1) viser at det indre bassenget allerede har moderat tilstand. Målte oksygenkonsentrasjoner 
viser dermed at bæreevnen for det indre bassenget er nådd. 
 
Fylkesmannen har avslått søknader som er omsøkt i det indre bassenget i Indre Follafjord da 
kunnskapsgrunnlaget tilsier at bæreevnen i det indre bassenget i Indre Follafjord allerede er 
nådd. Fylkesmannen mener det indre bassenget ikke egner seg for akvakulturvirksomhet i 
åpne merder.  
 
Tabell 1. Laveste oksygenkonsentrasjon (ml/l) i det dypeste punktet i det indre bassenget i 
Indre Follafjord. Gul linje viser grense mellom god og moderat tilstand (3,5 ml/l).  
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Vi kan ikke se at våre merknader til 1.gangshøring er ivaretatt.  
 
Innsigelsen til FFFNA-område indre basseng Indre Follafjord opprettholdes. Vi gjør 
samtidig oppmerksom på at det ikke vil bli gitt utslippstillatelse etter 
forurensningslovgivningen til akvakulturvirksomhet i åpne merder med de verdiene som er 
registrert i fjorden pr. d.d. 
 
Nye områder til 2. gangs høring: 
 
FFFNA-område Oppløyfjorden 
Oppløyfjorden er en relativt dyp fjord med en terskel på 90 meter ut mot Folda. 
Oppløyfjorden er en typisk terskelfjord hvor det er god strøm i overflate- og tidevannslaget 
med god vannutskifting, og et bassengvann under terskelen (dypvannet) hvor man har 
dårligere strøm og dårligere vannutskifting. Slike terskelfjorder er generelt sårbar overfor 
organisk belastning ved at det forbrukes oksygen ved nedbryting av organisk materiale som 
blir tilført dypområdene.  
 
Vi viser til Aquakompetanse AS sin befaring i Oppløyfjorden januar/februar 2017 hvor det er 
tatt en grabbprøve i fjordens dypeste punkt som viser gode bunnforhold i et sediment som 
består hovedsakelig av leire, og det ble observert flere dyregrupper. Konsekvensutredningen 
fra Nærøy kommune er basert på denne feltrapporten. Nærøy kommune har vurdert 
Oppløyfjorden som godt egnet for oppdrett. I henhold til veileder for konsekvensutredninger 
for planer etter plan- og bygningsloven § 7 skal konsekvensutredninger, herunder 
feltundersøkelser, gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med 
relevant faglig kompetanse. Ved utredning av dagens miljøtilstand og i kystvann skal 
klassifiseringsveileder 02:2013 – Klassifisering av miljøtilstand i vann brukes. Metoder som 
er benyttet i rapporten «Befaring av Risværet og Oppløyfjorden i Nærøy kommune, 
januar/februar 2017» er ikke anerkjent metodikk i henhold til veileder 02:2013 og vi mener 
derfor rapporten er mangelfull som vurderingsgrunnlag i en konsekvensutredning.   
  
Fylkesmannen vurderer at konsekvensvurderingen gir et feil bilde av egnetheten til 
Oppløyfjorden. På grunn av terskler vil fjorden ha en begrenset bæreevne basert på organisk 
belastning. Det er ikke gjennomført hydrografimålinger fra Oppløyfjorden i Aquakompetanse 
AS sin befaring i Oppløyfjorden i 2017. Dette ville vært svært relevant med tanke på at dette 
er en terskelfjord, som naturlig vil ha en naturlig lavere oksygenkonsentrasjon i bunnvannet. I 
henhold til veileder «Klassifisering av miljøtilstand i vannforekomster, 02:2013» klassifiseres 
tilstanden i vannforekomster etter gjeldende grenseverdier i henhold til figur 1.  
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Figur 1. Klassifisering av tilstand for oksygen i dypvannet i henhold til «klassifisering av 
miljøtilstand i vannforekomster, 02:2013.  
 
Det er tidligere gjennomført resipientundersøkelser i Oppløyfjorden i 2010 av Rådgivende 
Biologer AS (Rapport 1388). Denne undersøkelsen viser at oksygenkonsentrasjonen i juni 
2010 i bunnvannet var 1,69 ml/l, med en oksygenmetning rundt 26 % som tilsvarer 
tilstandsklasse 4 (dårlig). Dypeste punkt i Oppløyfjorden ble også undersøk i juli 2010, hvor 
oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet var 4,36 ml/l, med en oksygenmetning på 65 %, som 
tilsvarer tilstand 2 (god). Dette viser at det har vært en terskeloverskylling, med utskifting av 
bunnvannet mellom de to målingene. Bunndyrsundersøkelser i fjordens dypeste punkt viser 
også tilstand 3 (moderat) som bekrefter at fjordens dypområder periodevis har reduserte 
oksygenforhold. Det er usikkert om dette gjenspeiler den naturlige tilstanden i fjorden da det 
er menneskeskapt utslipp av organisk materiale til fjorden. Vannforskriftens mål er å gi 
rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene. Dette betyr at tilstanden i overflatevann skal 
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 
skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand i henhold til § 4 i vannforskriften. I 
typiske terskelfjorder vil naturtilstanden per definisjon være god økologisk tilstand, uansett 
tilstand etter klassifiseringsveileder.  
 
Etter vår vurdering gir foreliggende konsekvensvurdering et feil bilde av Oppløyfjordens 
egnethet for utslipp fra åpne akvakulturanlegg. En konsekvensvurdering må gjennomføres 
med tilgjengelig kunnskap av Oppløyfjorden, som f.eks resipientundersøkelsen fra 2010, og 
vi mener foreliggende konsekvensvurdering er mangelfull. Vi vurderer at utslipp fra åpne 
akvakulturanlegg i Oppløyfjorden potensielt vil forringe tilstanden i Oppløyfjorden, og være i 
strid med vannforskriftens mål om at tilstanden i vannforekomsten skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes.  
 
Videre er Oppløyfjorden registrert som et regionalt viktig friluftsområde for båtutfart. Et 
akvakulturanlegg innenfor dette området, med de ferdselsbegrensinger slike anlegg fører 
med seg, vil påvirke friluftsverdiene negativt og begrense bruken av området.  
 
Vi viser til rundskriv fra Klima- og miljødepartementet T-2/16 – Nasjonale og vesentlig 
regionale interesser på miljøområdet – Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, 
punkt 3.7 om vannmiljøkvalitet og punkt 3.10 om friluftsliv. Med den eksisterende 
kunnskapen og fremlagt rapport om vannmiljøkvaliteten i fjorden kan ikke etablering av 
akvakultur i åpne merder i Oppløyfjorden aksepteres. Fylkesmannen fremmer innsigelse 
til FFFNA-område Oppløyfjorden. 
 
Kommunalavdelingen: 
Kommunalavdelingen hadde to innsigelser til planforslaget da dette var på høring høsten 
2016. Dette gjaldt risiko- og sårbarhetsanalysen iht. plan- og bygningslovens § 4-3 og 
pålagte prosesskrav for å ivareta hensynet til barn og unge i planprosessen, jf. Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. 
 
Vi vurderer nå at kommunen har gjort et betydelig og godt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsanalysen siden forrige høring, både overordnet og gjennomgripende ned på de 
ulike områdene omfattet av konsekvensutredningen. Vi vurderer at det nå er godtgjort at alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om områdene er egnet til 
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utbyggingsformål er vurdert. Identifiserte problemstillinger ivaretas på en hensiktsmessig 
måte gjennom planbestemmelsenes pkt. 1.2. På denne bakgrunn finner vi nå grunnlag for å 
trekke vår innsigelse til planforslaget vedrørende risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
Virkningene for barn og unge er nå også inkludert i konsekvensutredningen til de enkelte 
områdene som vurderes omdisponert. Det fremgår ellers av oversendt materiale at 
ungdomsrådet har blitt involvert i høringen av planforslaget. Dette er positivt. 
 
Vi er likevel av den oppfatning at man her har lagt seg på en «minimumsstandard» av hva 
som bør gjennomføres i forbindelse med kommuneplanarbeid. Vi finner under tvil grunnlag 
for å trekke vår innsigelse vedrørende dette temaet, og vil sterkt anbefale kommunen å 
arbeide videre med dette frem mot vedtak. Spesielt tenker vi da på å utarbeide konkrete 
planbestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet på arealer og anlegg av betydning 
for barn og unge som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. I planforslaget slik det 
nå foreligger, står det bare en retningslinje om «tilstrekkelige lekearealer» uten noen 
nærmere angivelse av hva som er tilstrekkelig verken med tanke på areal eller kvaliteter. 
 
Oppsummert finner kommunalavdelingen, på bakgrunn av oversendt planmateriale, grunnlag 
for å kunne trekke sine to innsigelser. 
 
Reindriftsavdelingen: 
Reindriftsavdelingen hadde innsigelse til tre byggeområder ved første gangs høring: 
 
Br-2 Liavika  
Reindriftsavdelingen fremmet ved forrige høring innsigelse til Br-2 av hensyn til flytt- og 
trekklei over Remmastraumen til og fra Rørvikodden, samt av hensyn til reindriftas 
vinterbeiter og oppsamlingsområde. Utbyggingsområdet er nå redusert i utbredelse, men 
berører fremdeles de samme reindriftsinteressene. Vi opprettholder derfor vår innsigelse til 
Br-2. 
 
Br-9 Nærøya  
Reindriftsavdelingen fremmet innsigelse til Br-9 av hensynet til reindriftas vinterbeiter. 
Kommunen har ikke endret på arealforslaget siden 1. gangs høring. Nærøya er tilnærmet 
uberørt i dag, og et hyttefelt vil forringe Nærøya som beiteområde, både direkte (beitetap) og 
indirekte (aktivitet). Terskelen for videre inngrep på Nærøya vil også senkes ved etablering 
av et hyttefelt. Det er viktig å bevare Nærøya som vinterbeite i et langsiktig perspektiv for 
reindrifta. Med den aktiviteten som er på fastlandet i Nærøy i dag og reduksjonen av 
reindriftas beiteressurser, er det ekstra viktig å bevare gjenstående uberørte beitearealer. Vi 
opprettholder derfor vår innsigelsen til Br-9.  
 
BFE-04 Salten  
Reindriftsavdelingen fremmet innsigelse til BFE-04 av hensyn til trekklei for rein mellom 
beiteområder og som vinterbeite. Området er nå redusert i størrelse, mens rammen for antall 
fritidsboliger er opprettholdt (5). Vi mener at en åpning av området for fritidsbebyggelse 
vanskeliggjør trekk og beitebruk, og derfor er meget uheldig. Videre er det også åpnet for 
spredt bebyggelse på sørsiden (BFE-05), som burde dekke behovet i dette området. 
Reindriftsavdelingen opprettholder derfor vår innsigelse til BFE-04.  
 
Planbestemmelser  
Det er positivt at kommunen nå har tatt inn at det skal tas hensyn til reindriftsinteresser i 
planbestemmelse 4.1 og 5.1. Det er også positivt for reindriftsinteressene at det er tatt inn en 
samlokaliseringsbestemmelse for bebyggelsen i spredt-områder (4.1).  
 
Øvrige merknader  
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Så vidt vi kan se er reindriftsavdelingens øvrige innspill til første gangs høring ikke 
hensyntatt. Det er beklagelig. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Hans Brattås (e.f.) 
Kommunaldirektør 
Kommunalavdelingen 
 

Thomas Møller 
Seniorrådgiver 
Kommunalavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Landbruksavdelingen: Svein Bjørk - 74 13 80 57 
Miljøvernavdelingen: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Kommunalavdelingen: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Reindriftsavdelingen: Svein Bjørk - 74 13 80 57 
Sosial-, helse- og barnevernavdelingen: Toril Bjørken Skjørholm - 74 16 81 56 
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Mattilsynet

UTTALELSE TIL NÆRØY KOMMUNES AREALDEL 2016-2024 - 2.-
GANGS BEHANDLING

Vi har mottatt kommuneplanens arealdel til uttalelse, i deres brev dat. 6.2.2017.

Vi viser til:
Vår uttalelse til førstegangs behandling, dat. 6.9.2016.
e-poster 25.11.16 om vannforsyninger mm.
Orienteringsskriv om Mattilsynets rolle i plansaker etter plan- og bygningsloven, dat.
7.2.2017.

Uttalelse til planbeskrivelsen:

Generelle kommentarer
Aktuelle framtidige vannkilder, inkludert reserve- og krisevannkilder bør/skal sikres gjennom
arealplanen. En liten del av nedbørfelt til Salsvatnet ligger i Nærøy. Salsvatnet er vannkilde
til Salsnes, samt at det er en mulig større og ny kilde for Nærøy og Vikna fellesvassverk.
Saglivatnet har vært vannkilde til campingplass, som er lagt ned. Dette er en stor og god
vannkilde med videre potensial som drikkevannskilde. Den brukes også som vannkilde for
akvakultur. Saglivatnet mener vi derfor må sikres videre som vannkilde, dvs sikres mot nye
tiltak.

Tiltakshaver bør pålegges en plikt til å utrede mulige konsekvenser for drikkevannskilder,
og be Mattilsynet om vurdering av disse konsekvensene.

Kommentarer til enkelte punkt
Innholdsliste 9.3.: Vannforsyning er ikke nevnt som en teknisk infrastruktur.
Innholdsliste 9.6.5.: Drikkevannsforskriften gjelder for alle vannkilder. Kan derfor ta bort
«godkjente» (vannkilder).

Kap. 5.1.: Vi savner Nasjonale mål for vann og helse (22.5.2014). Dette er førende for bl.a.
kommuner.

Kap 9.1.: Sjølstadvatnet og Blåvatnet til fritidsformål. Er det vurdert hvilken vannforsyning
som kan være aktuell, ettersom selve vannene (mulig vannkilde) er angitt til fritidsformål?
Se også kommentar til vedlegg 2 og generelle kommentarer.
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Mattilsynet Saksbehandler: Torger Hundseth Postadresse:
Region Midt Tlf: 22 40 00 00 / 22779040 Felles postmottak, Postboks 383

E-post: postmottak@mattilsynet.no 2381 Brumunddal
(Husk mottakers navn) Telefaks: 23 21 68 01
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Kap. 9.6.5.: Jf kommentar på overskriften i innholdsfortegnelsen. I listen over vannkilder
ved vannverk som tidligere er godkjent mangler Lund fellesvannverk SA, som er størst på
Lund. Lund vassanlegg er pr dato ikke registrert. Det er korrekt i kartdelen.
Det kan være forskjell på navn på vannverk og eier/virksomhet. Rett navn bør benyttes. Vi
kan sende over en liste tatt ut fra vårt register med navn på vannverket/tilsynsobjektet og
virksomhetsnavn.
I tillegg til de nevnte er det mange mindre vannforsyninger som ennå ikke er registrert etter
ny drikkevannsforskrift. Dette kan føyes til som tekst i avsnittet.

Kap. 10 og 11 Overordnet ROS og konsekvensanalyse: Bra at sårbare og kritiske forhold
ved vannforsyningen er tatt med her, med hensyn på leveringssikkerhet og
reserve/beredskap. Nærøy og Vikna fellesvannverk har etter våre opplysninger gyldige
klausuleringer for vannkilde og nedbørfelt.

Kap 12 Innspill: Ang. kommentar/begrunnelse etter vårt innspill: Selv om grunnvannskilder
kan ha dårligere kartlagt tilsigsområde, er det likevel vesentlig at de er markert og har
hensynssone rundt kilden, med antatt viktigste tilsigsområde. Dette er dog delvis gjort.

Vedlegg nr. 1. 21 Salsbruket: Forurensning i Opløelva kan få konsekvenser for
vannforsyningen. Eksisterende utslipp/forurensninger bør kontrolleres, og samtidig vurdere
mulige forbedringer.

Vedlegg nr. 2. Område 7 og 8 Sjølstadvatnet og Blåvatnet: Det er oppgitt at vann- og avløp
må ses på gjennom plan. Et vesentlig moment som bør vurderes er om disse vannene selv
skal defineres som mulige drikkevannskilder. Av disse to vil Sjølstadvatnet utgjøre en
vannkilde med stort potensiale, og tiltak/bygging i tilsigsområdet kan derfor være ugunstig.
Aktuell framtidig felles vannforsyning i området bør utredes, og Sjølstadvatnet ansas som
en av de bedre overflatekildene som finnes i området.

Uttalelse til bestemmelser til planen

Generelle krav: Det er bra at det vektlegges at nye tiltak skal tilknyttes tilfredsstillende
vannforsyning/ felles vannforsyning, og avløp.
Fortrinnsvis skal dette være kommunale anlegg.

Videre bør det være bestemt i planen at sikring av fellesanlegg minst må omfatte felt med
20 hus/hytter, eller over 50 personer eller minst 10 m3levert vann pr dag.

7. Hensynssoner, § 7.2:
Bør ta med tekst om generelle krav om forbud mot forurensning og tiltak som kan være en
fare for nåværende vannforsyning. Konsekvensutredning kan kreves.
Forslag til endret eksisterende tekst:
«For områder med sikringssone for drikkevannskilder gjelder også spesielle
bestemmelser/klausuleringer som vannverkseieren har gjennomført».

Med hilsen

Torger Hundseth
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Strandveien 38, 7713 Steinkjer
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Innspill til Kommuneplanens arealdel i Nærøy kommune.

Tegning 001 Viser planlagt utfylling i sjø / strand med flytebrygge og pumpestasjon for sjøvann.
Tegning 002 Viser  tenkt ombygging innenfor nåværende eiendomsgrenser.

HB001.pdf
HB002.pdf
Innspill til Kommuneplanens arealdel i Nærøy kommune.docx

Mvh

Harald Brandtzæg

Daglig leder SalmoNor settefisk AS
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Nærøy kommune
Rådhuset
7970 Kolvereid
Att: 

Bergen, 2017-04-07

Vår ref: 613821-01, 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL I NÆRØY

Gjelder: Salmonor Settefisk AS

Det vises til vedtak om andregangshøring for kommuneplanens arealdel (KPA) 2016-2024, 

vedtatt i Nærøy kommunestyre, sak 105/16.

Salmonor Settefisk AS er etablert med settefiskanlegg på gnr. 95, bnr. 8, fnr. 4 m.fl i Nærøy 

kommune. 

I forbindelse med drift av anlegget er det behov for sjøveis tilkomst med båt i forbindelse med 

varelevering og uttransport av smolt (settefisk) fra anlegget. Pr. dato er det ikke etablert et 

permanent kaianlegg til dette formålet. Bedriften planlegger å etablere et slikt anlegg, med 

tilhørende transportledning for settefisk ved Straumen, innerst i Eiterfjorden, se figur 1.

I det fremlagte planforslag er sjøområdet 

avsatt til fiskesone, F-område, i hht. 

registrerte temakart fra fiskeridirektoratet, jf. 

bestemmelsenes §5.2. Av innledende 

orientering til planens bestemmelser, pkt. 5.1, 

fremgår at: 

installasjoner og anlegg i sjøen må ikke 

plasseres slik at de unødig hindrer allmenn 

ferdsel eller hindrer bruk av reindriftas 

svømmeleier. Alle tiltak i sjø som; utfyllinger, 

kaier, legging av ledning/rør, flytebrygger etc. 

skal avklares i forhold til lov om havner og 

farleder og kulturminneloven før det kan gis tillatelse.

Videre er det i tilknytning til bestemmelsen gitt retningslinjer som beskriver hvordan tiltak 

innenfor F-områder skal prioriteres og behandles. 

Salmonor Settefisk AS legger til grunn at foreslått arealformål for innerste del av Eiterfjorden i 

seg selv ikke vil være til hinder for å kunne etablere et permanent kaianlegg med tilhørende 

Figur 1: Utsnitt av plankart KPA 2016-2024
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fasiliteter i tilknytning til etablert virksomhet på land. Det samme vil, slik vi forstår 

bestemmelsenes utforming, være tilfelle ved etablering og oppgradering av ledninger for 

inntaks- og utslippsvann tilknyttet settefiskanlegget.

Det legges videre til grunn at vist arealdisponering som omfatter landarealet for 

produksjonsanlegget, vist som byggeområde næring Br-10, ikke er til hinder for videreutvikling 

av etablert landanlegg. Vi er imidlertid usikker på hva som ligger i bestemmelsenes §3.1, 1. 

ledd, jf. 3. ledd. Slik vi forstår det er unntaket fra reguleringsplikten ment å gjelde for 

eksisterende bebyggelse eller virksomhet som søkes videreutviklet til samme eller tilsvarende 

arealformål. For å klargjøre unntaksregelen foreslås at 3. ledd flyttes, slik at det kommer rett 

etter 1. ledd.

Vedlagt dette brevet følger til orientering 2 kart som viser foreløpige planer for etablering av 

kaianlegg i sjø og utvidelse av landbasert anlegg.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Rune Fanastølen Tuft
Senior rådgiver
Tlf: 93414585
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Nærøy - Fylkeskommunens uttalelse til kommuneplanens arealdel 2017 -2024.  - 
Andregangs høring  

 
Vi viser til oversendelse datert 6.2.2017  
 
 
Et revidert forslag til arealdel er lagt ut til ny høring. Bakgrunnen er at det ble fremmet 
innsigelser ved første gangs høring, ni fra Fylkesmannen og en fra Fiskeridirektoratet. 
Innsigelsene er søkt etterkommet ved endringer i kartdel og reguleringsbestemmelser.  
 
Planfaglig uttalelse 
Vi viser til vår uttalelse til første gangs høring og har ikke øvrige merknader til planforslaget. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse  
Kulturmiljø Nærøya: 
Planforslaget inneholder et område – BR-09 – med forslag om reguleringsplan for 10 hytter 
på Nærøya. Nærøya er i rapport fra Fylkeskommunen og fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
(1996) utpekt som nasjonalt verneverdig kulturmiljø, jfr kml § 20. Området er ikke planlagt 
fredet etter kulturmiljøparagrafen pr i dag. Forslaget innebærer et inngrep i kulturmiljøet slik 
vi ser det. Antallet hytter er i dette forslaget sterkt redusert – til 10 – noe vi er fornøyd med. 
Fylkeskommunen som kulturminnemyndighet vil signalisere at det kan utarbeides 
reguleringsplan ut fra dette. Vi ber om medvirkning fra oss i dette arbeidet, bla for å sikre 
god innplassering i terrenget og en nøytral utforming av hytter.  
 
Imidlertid er ikke forholdet til automatisk freda kulturminner avklart, jfr. kml §8 og 9. 
Reguleringsplanen vil måtte befares og registreres for å påvise eventuelle konflikter. 
Tiltakshaver vil i den sammenheng måtte bære alle utgifter til registreringer og eventuelle 
utgravninger etter kml §10. Dersom konflikt med automatisk freda kulturminne påvises vil 
dette enten måtte løses gjennom å regulere kulturminnene til hensynssoner – eller så vil 
planen måtte behandles ett reglene i kml §8.4, jfr forskrift om faglig ansvarsfordeling. 
 
Automatisk freda kulturminner: 
Fylkeskommunen vil minne om at vi med denne uttalelsen ikke har akseptert noen arealbruk 
som kan innebære inngrep i automatisk freda kulturminner, dette jfr kml §8.4. 

Nærøy kommune 
 
   
7970 KOLVEREID 
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Alle planer og dispensasjoner som utarbeides eller mottas etter denne planen vil måtte 
sendes oss på høring. Vi minner i den sammenheng om våre brev om prioriteringer av saker 
til oss. 
 
Flere områder for spredt boligbygging er lagt inn i planen. Siden disse ikke er uttømmende 
registrert, så vil saker også her måtte sendes oss. 
 
Kloakk- vann- og kabelgraving må kommunen også oversende oss etter kml §9. 
 
Arkeologiske kulturmiljøer – områder med spesiell overvåkenhet 
 
Kartet nedenfor viser arkeologiske kulturmiljøer i Nærøy – og langs Nærøysundet. Dette er 
områder med særlig tetthet og verdier med hensyn til arkeologiske kulturminner. Innenfor 
disse områdene kan det påregnes at krav om registreringer og innsigelser til planer kan 
fremmes. Det bes om tidlig kontakt for tiltak innafor disse områdene. 
 
Nærøysundet er et område med stort potensiale for arkeologiske kulturminner.  
 

 
 
 
Akvakultur 
Det er fornuftig at FFFN-2 området ved Dolma og fiskeområdet i Eiterfjorden er justert i 
henhold til nye etableringstillatelser for akvakulturlokaliteter i disse områdene.  
 
FFFNA-områdene ved Astridholmen og ved Kjeøya / Stadsøya er noe utvidet. Det er i tillegg 
lagt inn et nytt FFFNA-område inne i Opløyfjorden. Kommunen har lagt inn retningslinjer om 
at eventuelle akvakulturlokaliteter for laksefisk i indre deler av Indre Folda og i Opløyfjorden 
kun skal benyttes til smolt. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune konkluderer med at akvakulturinteressene er godt ivaretatt 
også i det reviderte forslaget til arealplan. 
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Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og kulturminner 
 Ivar Guntvedt 
 Overarkitekt 
 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 
Saksbehandlere:  
Areal- og samfunnsplanlegging: Ivar Guntvedt 
Akvakultur: Bjørn Grenne 
Kulturminner eldre tid: Lars Forseth 
 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Sametinget - Sámediggi 
Statens Vegvesen Region midt 
 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 
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  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

Nærøy kommune - Kommuneplanens arealdel 2017-2024 - 
Andregangshøring og utlegging til offentlig ettersyn - Uttalelse fra 
Avinor 

Vi viser til Deres brev av 06.02.2017 vedrørende andregangshøring og utlegging til offentlig 
ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017-2024. 
 
Avinor har tidligere fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel dersom restriksjonsplan/BRA-
kart for Rørvik lufthavn ikke innarbeides som hensynssone, jf. Avinors brev til Nærøy kommune 
datert 18.08.2016. 
 
Etter det vi kan se av forslag til kommuneplanens arealdel, datert 07.12.2016, er 
restriksjonsplan/BRA-kart for Rørvik lufthavn vist på arealplanen (plankartet) som hensynssone 
(andre sikringssoner) H190_1, H190_2 og H190_3. Tilhørende bestemmelse og retningslinje er 
inntatt i § 7.3 (høyderestriksjonsområde) i forslag til planbestemmelser datert 07.12.2016. 
 
Avinor har ingen ytterligere merknader til kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
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 Arkiv: P11 
Saksmappe: 2017/608-8 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 09.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

33/18 Formannskapet 20.04.2018 
29/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 
Sak: Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere 

kommuner   
 
 
 
Bakgrunn 
Åfjord og Roan kommune henvendte seg til styringsgruppa for prosjektet og ytret ønske om å 
delta. Etter et møte med Åfjord og Roan kommuner for å drøfte innhold og vilkår for 
deltakelse, er det kommet fram at ei naturlig avgrensing av kystsoneplanen sørover vil være 
Vågan skytefelts grense i Bjugn kommune. Nordre deler av Bjugn vil derfor også være 
naturlig å inkludere i den felles kystsoneplanen. 
 
Kystsoneplan Namdal er kommet i gang etter en lengre prosess med drøfting av fordelene 
med å ha en felles plan for sjøarealene i Namdalen. Prosjektleder ble ansatt i desember 2017, 
med tiltredelse 16. januar 2018. Det arbeides for tida med utkast til planprogram, som 
forutsettes ferdigstilt innen utgangen av april. 
 
Det er vesentlig for prosjektet at det blir raskt avklart om det geografiske området kan utvides 
og kan inngå i planprogrammet. 
 
Styringsgruppa for kystsoneprosjektet stiller seg positive til å utvide planens geografiske 
område, men det forventes og forutsettes at tilslutning av flere kommuner ikke endrer på de 
forutsetningene de opprinnelige kommunene har lagt til grunn for deltakelse. 
 
Det er et sterkt ønske om at utvidelsen ikke forsinker framdrifta i prosjektet, og aksept fra 
prosjektets opprinnelige deltakerkommuner må derfor behandles raskt. Det forutsettes likeså 
at nye kommuner deltar på samme vilkår som namdalskommunene og at det arbeides med å 
øke også den eksterne finansieringa av prosjektet. 
 
Planprogrammet vil bli sendt ut til kommunene så snart det er ferdigstilt og akseptert av 
styringsgruppa. Det juridiske ansvaret for beslutning og høring tilligger hver enkelt 
kommune. 
 
Kommunene i Fosen har tidligere medvirket i fellesprosjektet «Kysten er klar» sin 
kystsoneplan, som imidlertid ikke ble gjort samlet juridisk bindende for den enkelte 
kommune. 
 



Vurdering 
Sammenhengende sjøarealer har ikke naturlige geografiske avgrensinger som følger 
kommunegrensene. Dette er grunnlaget for ønsket og beslutninga om å sette i gang et felles 
kystsonearbeid i Namdalen.  
 
Når Åfjord og Roan ønsker å slutte seg til Kystsoneplan Namdal, er det basert på ønske om 
felles planbestemmelser og kartgrunnlag for ei større, sammenhengende kystlinje. For å ha ei 
naturlig avgrensing i sør, foreslås det å knytte denne til nordgrensa for Vågan skytefelt, som 
dekker store deler av Bjugn og Ørland. 
 
Utvidelsen er spesielt viktig for å knytte sammen sjøområdene i kommunene sør for 
Namsenfjorden i planen. 
 
Det anbefales derfor å akseptere henvendelsen fra Åfjord, Roan og Bjugn om å bli med i 
kystsoneprosjektet. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde Roan, 

Åfjord og deler Bjugn kommune. 
2. Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene som 

alt deltar i prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 
3. Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering.  

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde 

Roan, Åfjord og deler Bjugn kommune. 
2. Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene 

som alt deltar i prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 
3. Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering.  
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 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/116-10 
Saksbehandler: Camilla Maria Vågan 
Dato: 12.03.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

30/18 Kommunestyret 03.05.2018 
 
Sak: Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2017 

til kommunestyret   
 
 
Vedlegg: 
1 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2017 til kommunestyret 
  

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet kontrollutvalgets årsrapport for 2017 i møte 29.01.18 og saken 
legges fram for politisk behandling i kommunestyret. Det er kontrollutvalget som innstiller i 
saken. 
 
Vurdering 
I kommunelovens §§77 heter det: 
« Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne.» 
 
Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må 
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til §4 i Forskrift om 
kontrollutvalg: 
 
«Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 
mulighet til å drøfte eventuelle vedtak.» 
 
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og 
rådmannen får tilsendt møteinnkallinger med fullstendige saksdokumenter. For å gi løpende 
orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til 
ordføreren og rådmannen. 
 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I 
tillegg rapporteres enkeltsaker fortløpende. Årsrapporten følger en viss struktur som skal 
samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid. 
 
 
 



 
Kontrollutvalgets innstilling:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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 Arkiv: 212 
Saksmappe: 2008/889-70 
Saksbehandler: Fred Erik Moen 
Dato: 04.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

31/18 Kommunestyret 03.05.2018 
   

 
Sak: Skatteoppkreverfunksjon i Nærøy 2017   

 
 
Vedlegg: 
1 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal - årsrapport for 2017 
2 Skatteetaten - kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Nærøy kommune 

 
 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i møte 19.03.2018, i sak nr. 06/18, behandlet skatteoppkreverens 
årsrapport om Nærøy kommunes skatteregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport for 
2017, og kontrollutvalgets innstilling gjengis i sin helhet. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
l) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til 
orientering.  
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
Nærøy kommune til orientering. 
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1. Generelt  om  skatteoppkreverens virksomhet
Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i

samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. l henhold til  §  3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren

også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.

Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er

ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret  —  organisering, ressurser og kompetanse

Organisering

Nærøy hadde eget skatteoppkreverkontor frem til 31.03.2017 og da med skatteoppkrever i 100 %

stilling og en sekretær i 50 % stilling. Arbeidsgiverkontroll ble kjøpt fra Skatteoppkreveren i Midtre

Namdal i Namsos. Fra 01.04.2017 ble skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka sammenslått

til et kontor ved Ytre Namdal skatteoppkreverkontor på Kolvereid (Nærøy kommune). Bemanninga er

nå en skatteoppkrever i 100  %  stilling, en sekretær i 100  %  stilling og en sekretær i 50 % stilling.

Arbeidsgiverkontroll blir fremdeles kjøpt hos Skatteoppkreveren i Midtre Namdal.

Ressurser

For 2017 er det 2,9 årsverk ved Ytre Namdal skatteoppkreverkontor som benyttes til

skatteoppkreverfunksjonen.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk %-andel
fordelt

Skattere nskap 0,8 27,6 %

Innfordrin 1,6 55,2  %
Arbeids iverkontroll 0,4 13,8 %

Administrative opp aver 0,1 3,4 %

SUM 2,9 100 %

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse

Ved sammenslåingen ble ressursene til skatteregnskap og innfordring redusert med 1 årsverk, fra 3,5

årsverk til 2,5 årsverk. Det var litt spenning knyttet opp mot denne reduseringen og hvorvidt det ville gi

en forsvarlig drift med 2,5 årsverk. En antok imidlertid at en samling av oppgavene ville gi besparelser

som kunne forsvare et kutt på 1 årsverk. Etter at det nye kontoret nå har vært i drift i snart 1 år, så

anser Skatteoppkreveren at vi har tilnærmet nok ressurser til skatteregnskap og innfordring med de 2,5

årsverkene.

Skatteoppkreveren anser at kompetanse vi innehar innen område skatteregnskap og innfordring er

meget god, noe også tilbakemeldinger fra kontrollenheten i Skatt Midt-Norge viser.

Ressurser til arbeidsgiverkontroll kjøpes som sagt hos Skatteoppkreveren i Midtre Namdal og det er i

2017 kjøpt ressurser tilsvarende 0,4 årsverk. Dette er de ressursene vi i 2017 fikk kjøpt hos de, men

det er ikke nok til at vi fikk oppfylt kravet fra Skattedirektoratet om kontroll av 5  % av arbeidsgiverne i

vår region. Vi fikk til sammen utført 21 kontroller i 2017, noe som tilsvarer 3,5 % av arbeidsgiverne i vår

region. Vi vil også i 2018 kjøpe kontroller hos Skatteoppkreveren i Midtre Namdal.

Årsrapport år/dato: 19.01.2018 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal



4

Skatteoppkreveren anser det som svært viktig at vi får kjøpt arbeidsgiverkontroller av

arbeidsgiverkontrollenheten hos Skatteoppkreveren  i  Midtre Namdal. De har etter hvert bygd opp en

svart god avdeling for arbeidsgiverkontroll og med svært god kompetanse på området.

1.2 Internkontroll

Internkontrollen ved kontoret anses som god. Vår system for skatteregnskap og innfordring setter en

god del krav til utførelsen av arbeidsoppgavene, hvordan og av hvem de kan utføres, og er dermed

med på å sikre en god internkontroll. Videre er det utarbeidet fullmakter og rutinebeskrivelser som

beskriver hvordan og hvem som skal og kan utføre de enkelte oppgavene. Det vil i løpet av første

halvår utarbeides nye rutinebeskrivelser som er tilpasset Ytre Namdal skatteoppkreverkontor.

1.3 Skatteutvalg

Skatteoppkreveren har i 2017 behandlet 1 lempningssak som gjelder Nærøy og sendt til Skatteutvalget

for behandling. Dette førte ikke til noen ettergivelse.

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert

15.11.2017.

Skatteoppkreverkontoret er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.

2. Skatteregnskapet
Skatteoppkreverens arbeid med Skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse av Skatteregnskapet

Skatteoppkreveren bekrefter at Skatteregnskapet for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2  Vurdering av  skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet viser Skatteinngangen for regnskapsåret 2017 for Nærøy.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår

Det har for 2017 vært en økning i total skatte- og avgiftsinngang for Nærøy fra kr 436 167 541,99 i 2016

til kr 447 656 168,98 i 2017, altså en økning på kr 11 488 626,99 (2,63 %).

Skatt personlige skatteytere har hatt en økning på kr 8,7 mill. (2,34 %), innbetalt arbeidsgiveravgift har

økt med kr 345 tusen (0,86 %), mens skatt upersonlige skatteytere (selskapsskatten) har økt med

kr 1,9 mill. (8,18 %).

Arbeidsgiveravgift og selskapsskatt blir fordelt til staten i sin helhet.

Årsrapport årldato: 19.01.2018 Skatteoppkreveren i  Ytre Namdal
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Kommunens andel  av Skatteinngangen  i  regnskapsåret

Av den totale inngangen er det fordelt til Nærøy kr 115 006  451,94.  Dette  er en økning fra 2016 på

kr  4  694  246,60 (4,26  %).

Forhold som har innvirket på dette er:

Det har også i  2017  vært en ganske stor økning i Skatteinngangen for personlige skatteytere  (8,7  mill.) i

forhold til året før, hvor økningen forøvrig også var stor (22,3 mill.).

Marginoppgjøret i 2017 (for  2016) viste mye for mye avsatt i margin og noe mere enn oppgjøret forrige

år viste. Viser til punkt  2.3.  Dette har påvirket kommunens andel med pluss kr 719 tusen iforhold til i

fjor.

Ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for siste ligningsår ble kommunens fordelingsprosent satt noe

opp (fra  30,05  % til  30,26  %). Dette ga kommunen en pluss på kr 767  372,-.  I forhold til tilsvarende

oppgjør i fjor, var dette kr  1  257  756,- mer da oppgjøret i forrige år ga minus for kommunen.

Kommunen har hatt litt lavere fordelingsprosent i  2017  for  2017  enn for 2016 i året  2016 (0,10  % lavere)

og dette har gitt kr 301 tusen mindre fordelt til kommunen enn om vi hadde beholdt samme

fordelingsprosent.

2.3 Margin

Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal

skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som

margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene  2016  og 2017  for Nærøy

per  31.10.2017 per  31.12.2017
(inntektsåret  2016 inntektsåret  2017

innestående mar in 9  065  909 40 948 646

For m 9 avsatt mar in 9 065  903

For lite avsatt mar in

Prosentsats 12 12

Kommentarer til marginavsetningen

Marginoppgjøret etter årets skatteavregning viste for mye avsatt margin med kr  9,1  mill. l2016 var

tilsvarende kr 7,1 mill ., mens det for tidligere år igjen har vært for lite avsatt margin med bruk av  12  %.

Dette viser store svingninger i behovet for avsetning av margin og er dermed svært vanskelig å

beregne. Skatteoppkreveren vurderer det derfor riktig å fortsette med gjeldende marginavsetning på

12 %.

Årsrapport år/dato:  19.01.2018 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal



3. Innfordring av  krav
I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter

forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
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skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan

skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet

som forholdene tillater.

3. 1 Restanseutviklingen

Totale restanser og berostilte krav

Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for Nærøy for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for

restanse og berostilte krav.

Skatteart

Sum restanse

pr.  skatteart

Arbeids iverav ift

Artistskatt

Finansskatt

Forsinkelsesrenter

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

erson

Forskuddstrekk

Geb r

Innfordrin sinntekter

Inntekt av summarisk

felleso 'ør

Kildeskatt
Restskatt

Restskatt erson

Tvan smulkt

Sum restanse

diverse krav
Diverse krav

Sum restanse

pr.  skatteart
inkl.  diverse  krav

Restanse
31.12.2017

5  041 480

137 337
0
0

100 685
162 000

1 047 911

391 069
O

68 463
0

0
88 359

2  794 681
250 975

O

0
5 041 480

Herav
berostilt
restanse

31.12.2017

391 555

2  304
0
0

8 409

376 335
0
0

0
391 555

Restanse
31.12.2016

4 676 046

49 326
0

172 533
170 100
854 995

174 962
0

51 169
0

0
384 287

2 812 216
6 458

0

0
4 676 046

Herav

berostilt
restanse

31 .12.2016

298 538

295117
0
0

0
298 538

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Endfingi
restanse

Reduksjon

(-)
Øknin  +

+365 434

+88 011

O
0

-71 848
-8 100

+192 916

+216107

0
+17 294

0

0
-295 928

-17 535
+244  517

0

0
+365  434

Endfingi

berostilt
restanse

Reduksjon

(-)
Øknin +

+93 017

+2 304

0

0
+7 904

+81 218
0
0

0
+93 017

Total restanse pr 31.12.17 for Nærøy er på kr 5 041 480,- og kr 391 555,- av dette i berostilt restanse.

Viser til tabellen ovenfor med spesifikasjon over restanse pr Skatteart.

Sum restanser pr 31.12. viser en økning på kr 365 434,- fra 2016 til 2017 og kr 93 017,- i økning i

berostilt restanse.

Det er i 2017 avskrevet kr 469 097,- vedr. 7 skatteytere og videre er det ettergitt kr 10 777,- vedr. 1

skatteyter.

Årsrapport år/dato: 19.01.2018 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal
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Restanser som er en del av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven beløper seg pr 31.12.17 til
kr 128 219,-.

Restanser som inngår  i  konkursbo pr 31.12.17 er kr 65 922,-.

Restanser hos personer  i  utlandet som pr 31.12.17  anses  uinndrivelig, er kr 7 598,-.

Restanser eldre  år

Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene, for
Nærøy

Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart
”Restskatt  —  erson”

2015 334 390 148 713
2014 277 469 264 164
2013 236 918 9 700
2012 — 2001 920 263

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Momenter som nevnt under punkter «kommentarer til restansesituasjonen og utvikling i  restanser»

overfor, gjelder da også for restanser eldre år.

Kontoret har i 2017 ikke hatt spesiell fokus på krav eldre år, men har jobbet med disse på lik linje med
nyere krav.

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten ” Restanseliste — forelda krav" dato t.o.m. 31 .12.2017 og
sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak der hvor dette er mulig. Det er pr 31.12.17 ingen
krav som er foreldet for Nærøy.

3.2 lnnfordringens effektivitet

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2017

Resultatrapporteringen pr 31 .12.201 7 viste at resultatkravet for Nærøy ble nådd for alle skattearter.

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Kontoret har også i 2017 hatt sterkt fokus på innfordringen og dette gjenspeiler seg da i gode resultater.

Vi har hatt fokus på å iverksette riktige tiltak til de forskjellige forhold, slik at både rettssikkerhet og
effektivitet blir ivaretatt.

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret vil fortsatt ha sterkt fokus på innfordringen og jobbe for å oppnå de krav som settes.

Omtale av spesielle forhold

Viser til forhold nevnt tidligere i rapporten omkring restansesituasjonen og utvikling i restanser.

Årsrapport år/dato: 19.01.2018 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal
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3.3 Særnamskompetanse

Særnamskompetansen er brukt ved alle tilfellene av utlegg som kontoret har foretatt i 2017 og anses

som viktig og forenklende for innfordringen.

4.  Arbeidsgiverkontroll

4.1  Organisering av  arbeidsgiverkontrollen

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor kjøper ressurser til arbeidsgiverkontroll hos Skatteoppkreveren  i

Midtre Namdal.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for Nærøy i  2017 var 10 stk. Dette utgjør 3,4 % av totalt antall

opplysningspliktige i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller for Nærøy i  2017 var 9 stk. Dette utgjør 3,1  %  av totalt antall

opplysningspliktige i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2016 var 4 stk.

4.3 Resultater fra kontrollene

Antall kontroller Nærøy:  9  (3 byggeplasskontroller og 6  avdekkingskontroller

Antall kontroller Nærøy med avdekket beløp:  4  av  6  avdekkingskontroller

Endringsforslag Nærøy: lnntektsgrunnlag kr 370 141,-

Arbeidsgiveravgift 227 571 ,-

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten

Kravet til kontroll er 5 % av antall opplysningspliktige i kommunen. Antall utførte kontroller for Nærøy i

2017 ga et resultat på 3,1 %. Det vil også i 2018 bli kjøpt ressurser til kontroll hos Skatteoppkreveren i

Midtre Namdal og det vil så langt det lar seg gjøre prøve å oppnå kravet om 5%  kontroller.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Det har vært samarbeid med andre kontrollaktører i forbindelse med de utførte byggeplasskontrollene.

Årsrapport år/dato: 19.01.2018 Skatteoppkreveren i Ytre Namdal
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4.6  Gjennomførte  informasjons- og veiledningstiltak

Det har ikke vært gjennomført noen spesifikke informasjonstiltak, men det er sendt ut informasjon til alle

nye opplysningspliktige  i  2017.

Sted/dato: Kolvereid  19.01.2018

Ytre  Namdal  skatteoppkreverkontor
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Årsregnskap for  Nærøy kommune  for regnskapsåret  2017.  Avlagt etter kontantprinsippet

Sum

Sum

Sum

Sum totalt

Likvider

S Idi skattekreditorene

Sk Idi andre

Innestående mar in
Udis onert resultat

Arbeids iverav ift

Finansskatt lønn
Kildeskatt mv - 100% stat

Personli  e  skatte ere

Tvan smulkt

U ersonli e skatte ere

Renter

Innfordrin

Fordelt til Folket den  -  arbeids iverav ift
Fordelt til Folket den -medlemsav ift

Fordelt til F lkeskommunen

Fordelt til kommunen

Fordelt til Staten

Krav som er ufordelt

Videresendin lasserin mellom kommuner

Val t år

45 239 369 16
-4 296 574 52

5 854 00
-40 948 646 00

-2 64
0 00

-40 356 746 01
0 00
O 00

-380 925 457 22
-406 932 00

-25 709 052 81
-334 931 95

76 951 01
-447  656 168 98

40 356 747 00
119 570 185 00

24 411 867 00
115 006 451 94
148 310 919 00

-0 99
0 03

447 656 168 98

000

Forri  e  år

49 478 624 46
-9 091 083 83

-4 437 00
-40 383 100 00

-3 63
0 00

-40 011 851 65

0 00
-372 226 482 58

-5 533 00
—23 764 515 00

-203 652 77
44 493 01

-436 167 541 99

40 011 852 00
117 617 558 00

23 708 179 00
110 312 205 34
144 512 150 00

-0 35
5 598 00

436 167 541 99

000
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Vår dato Din dato Saksbehandler   
15.02.2018  

    
Ragnar Høyland 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  73 86 57 35 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
991733116 2017/196108 Postboks 2060 

    6402 Molde 

KOMMUNESTYRET I NÆRØY KOMMUNE 
Idrettsvegen 1 
7970 KOLVEREID 
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nærøy kommune 

 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 
 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
2,9 1,7 1,6 

 
Ressursene for 2017 gjelder Ytre Namdal skatteoppkreverkontor som omfatter skatteoppkreverfunksjonen 
for Nærøy, Vikna og Leka kommune. Årene 2016 og 2015 gjelder Nærøy. For 2017 gjelder 0,4 årsverk 
arbeidsgverkontroller som er kjøpt av skatteoppkreveren i Midtre Namdal. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist. 
 
Årsregnskapet for Nærøy kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 447 656 166 og utestående 
restanser2 på kr 5 041 480, herav berostilte krav på kr 391 555.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Nærøy kommune.  
 

  Resultatkrav 
2017 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2017 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2016 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 
regionen (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 95,00 % 98,77 % 95,02 % 96,46 % 
Forskuddstrekk 2016 99,90 % 99,88 % 99,99 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,40 % 99,88 % 100,00 % 99,50 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 % 100,00 % 98,80 % 99,97 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,40 % 99,39 % 99,18 % 99,38 % 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,80 % 99,87 % 99,96 % 99,84 % 

 
Skatteoppkreveren for Nærøy kommune har gode innfordringsresultater, og har nådd alle resultatkravene 
som er satt av skattekontoret, bortsett fra uvesentlig avvik for forskuddstrekket og restskatt upersonlige 
skattytere. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Nærøy kommune kjøper arbeidsgiverkontroller av skatteoppkreveren i Midtre 
Namdal. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 
Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav antall 
kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll         
2017 (i %) 

Utført kontroll         
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

295 15 9 3,1 % 1,4 % 4,6 % 
 
Skatteoppkreverkontoret har ikke gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller, for å nå kravet om 
at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal samkommune har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og 
aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet.   

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving, avholdt 25. og 26. oktober 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 15. 
november 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 29. november 2017.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 8. februar 2017 og oppfølgingsmøte med 
arbeidsgiverkontrollører ved Midtre Namdal skatteoppkreverkontor 16. mai 2017.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ida Moen           
fung. avdelingsdirektør 
avdeling for innkreving 
Skatt Midt-Norge        Ragnar Høyland 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi til:  Kontrollutvalget for Nærøy kommune 

Rådmann/administrasjonssjef Nærøy kommune 
Skatteoppkreveren for Nærøy kommune 
Riksrevisjonen 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-155 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 23.03.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

34/18 Formannskapet 20.04.2018 
32/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 
Sak: Terje Ramstad - søknad om fritak fra kommunale verv   

 
 

Vedlegg: 
1 Terje Ramstad - søknad om fritak fra kommunale verv 

 
Bakgrunn 
I mail av 23.03.18 søker Terje Ramstad om fritak fra sine kommunale verv i Nærøy 
kommune. Bakgrunn for søknaden er at Ramstad flyttet fra kommunen sommeren 2016. 
 
Vurdering 
Kommuneloven § 15.1: 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av 
valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
Terje Ramstad har følgende verv i Nærøy kommune: 
 Vara for FrP til kommunestyret 
 Vara for FrP til Fellesnemnda 
 
Kommuneloven § 16.2: 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Rådmannen tilrår at Terje Ramstad innvilges fritak fra sine kommunale verv i Nærøy 
kommune fra vedtaksdato og resten av inneværende perioden. 
Med hjemmel i kommuneloven § 16.2 foretas det opprykk til kommunestyrets 
varamannsliste. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommunelovens § 15.1 innvilges Terje Ramstad fritak fra alle sine 
kommunale verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. kommunelovens 
§ 16, pkt. 2. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 



 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15.1 innvilges Terje Ramstad fritak fra alle sine 
kommunale verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra 
kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. 
kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2018/74-6 
Saksbehandler: Hilde Storkjørren 
Dato: 09.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

35/18 Formannskapet 20.04.2018 
33/18 Kommunestyret 03.05.2018 
   

 
Sak: Årsmelding 2017 - Nærøy Eldreråd   

 
 
Vedlegg: 
1 ÅRSMELDING 2017 

 
Bakgrunn 
Eldrerådet behandlet årsmeldingen for 2017 i sitt møte den 26.02.18 sak 4/18, og fattet 
følgende vedtak: 
 
«Årsmeldingen tas til orientering». 
 
I h.h.t lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) § 4.4 ledd, skal 
Eldrerådet hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram 
for kommunestyret. I rundskriv, datert 06.09.07, om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd, pkt. 4.3, står det at kommunestyret bør behandle årsmeldingen som en egen sak. 
 
Vurdering 
Iht. rundskriv, datert 06.09.07, om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, pkt. 4.3, legges 
Årsmeldingen 2017 for Nærøy Eldreråd fram for kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar Årsmelding fra 2017 fra Nærøy Eldreråd til orientering. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar Årsmelding fra 2017 fra Nærøy Eldreråd til orientering. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSMELDING 2017 – NÆRØY ELDRERÅD 

 
I h.h.t. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1 skal det i hver kommune være et 
eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden. I h.h.t. § 2 i samme lov er det 
kommunestyret som avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha, og flertallet av 
rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Rådet skal selv velge leder og 
nestleder som velges blant pensjonistene. 

I kommunestyret den 27.10.2015. sak 79/15, ble Eldreråd for valgperioden 2015-2019 valgt, 
med 7 faste representanter (2 politisk valgte representanter og 5 representanter fra 
pensjonistlag/-organisasjoner i kommune) og 8 vararepresentanter (3 politisk valgte og 5 fra 
pensjonistlag/-organisasjoner). 

Representanter Parti/rep. Vararepresentanter Pari/rep. 
Kolbjørn Horn SP Helga Moen SP 
  Gunnar Eirik Volden SP 
Dag Erik Thomassen Uavhengig Mildrid Finnehaug AP 
Hildur Fallmyr 
(leder) 

Ottersøy og omegn 
pensjonistlag 

Arild Kjøniksen  

Brynhild L. Løeng 
(nestleder) 

Ottersøy og omegn 
pensjonistlag 

Oddbjørn Sørhaug  

Trond Evensen  Otto Haug  
Egil Kjølsøy  Leif Martin 

Skagemo 
 

Lilly Olsen  Ola Lynum  
 

Eldrerådet har hatt 6 møter i 2017 og behandlet 35 referatsaker og 41 politiske saker. 

Eldrerådet har hatt følgende saker til uttalelse/høring i 2017: 

 Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester i kommunen 
 Kriseplan – kriseteamet i Nærøy kommune 
 Kommunale pleie-og omsorgstjenester – endring av fribeløp og egenandeler 
 Egenbetaling dagtilbud 
 Årsrapport fra Statens seniorråd 2016 
 Arbeids- og sosialdepartementet – en mer effektiv og fremtidsrettet 

hjelpemiddelformidling. Eldrerådet uttaler at administrasjonen sammenfatter 
innspillene til et høringssvar. Marit Pedersen orienterte om saken. 

 Reguleringsplan for Hofles fjordhytter. Eldrerådet hadde merknader til høringen om 
trafikkforhold. Ved endelig behandling av reguleringsplanen var uttalelsene 
kommentert gjennom planprosessen og forsøkt innarbeidet i planforslaget. 

 Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Nærøy kommune. Eldrerådet hadde 
uttalelse om denne. 

 Revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og helse Nord-Trøndelag. 

Eldrerådet hadde et arrangement på Bjørkåstunet i januar 2017. De hadde åresalg, og for 
pengene ble det kjøpt inn glass til Bjørkåstunet. 



Eldrerådet leverte forslag på årets medmenneske 2017. 

Eldrerådet inviterte folkebiblioteket til dialog om hvordan legge til rette for opplæring/kurs 
for eldres digitale kompetanse. I september var det SeniorSurf på biblioteket der temaet var 
DigiPost og Altinn ved Arild Kjøniksen. 

Eldrerådet mottok brev fra innbygger angående eldreomsorg i Nærøy. Saken ble diskutert i 
møte og saken ble sendt til åpen spørretime i kommunestyret for å få den belyst. 

Eldrerådet sendte brev til NAV vedrørende digitalisering av utbetalingsslipp og 
reservasjonsrett i april. De mottok svar fra NAV i mai.  

Hildur Fallmyr deltok på dialogmøte i Bodø 31.08.17 – Leve hele livet. 

Eldres dag ble arrangert 30.09. Samarbeid med Vikna. Arrangementet ble holdt på Norveg. 

09.09 var det konsert/variete på Fjellvang, Ottersøy med Hagen-søsknene. Ca. 30 personer 
kom. Arrangementet ga et overskudd på 951,-. 

Eldrerådet mottok henvendelse fra innbygger i forbindelse med at Sparebank 1 Midt-Norge 
har flyttet minibanken utendørs  og fjernet innskuddsautomaten. Eldrerådet forfattet et brev til 
Sparebank 1 Midt-Norge avd. Kolvereid. 

Søknad til Østeviks minnefond 2017 ble trukket før møtet i minnefondet. Grunnen var at det 
ble søkt om midler for å dekke utgifter til transport til Fjellvang til konserten/varieteten med 
Hagen-søsknene. Det ble brukt privat skyss den aktuelle datoen. 

Orienteringer: 

Hildur Fallmyr orienterte fra møtet i Nærøy og Vikna folkeakademi. 

Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om flytting av beboere fra miljøtjenesten til 
Bjørkåstunet. 

Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om trygghetsalarmer. 

Økonomisjef Fred Erik Moen orienterte om budsjettprosessen 2018 og 2. tertial 2017. 

Egil Kjølsøy og Kolbjørn Horn orienterte fra brukerdialogmøte avholdt 06.06. Arrangør var 
utvalg for helse- og sosialsaker. Temaet var hverdagsmestring, hjemmerehabilitering og 
tilbakemelding fra postkassene. 

Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om «Inn på tunet». Eldrerådet ber om at «inn på 
tunet» ordningen vurderes i tillegg til dagtilbudet for demente. 

 

Kolvereid, 12. februar 2018 

for Nærøy eldreråd 

 

Hildur Fallmyr        Hilde Storkjørren 

Leder (sign)         sekretær (sign)
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