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REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LEIRÅMO  

2. GANGS BEHANDLING 

 

 

Rådmannens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan «Næringshytte med 

atkomst på Leiråmo», planid 2016001. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. Pbl § 1-9. 

 

Vedtaket begrunnes med at planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

 

Saksutredning: 

Plan- og ressursutvalget gjorde 23.08.2017 følgende vedtak i sak 34/17: 

 

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtar å legge forslag til 

detaljregulering for næringshytte med atkomst på Leiråmo, på gnr. 31 og bnr. 1, 

6 og 7, gnr. 71 bnr. 6, ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes 

på høring. 

  

Planforslaget er vist i kart med planid 2016001, merket Beiarn kommune og 

Norconsult, datert 30.07.2017, planbestemmelser datert 16.08.2017, og 

planbeskrivelse datert 03.07.2017.  

 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

Planen har vært på offentlig ettersyn i minimum 6 uker til berørte og offentlige etater. Det er 

kommet tre innspill i saken av betydning. Det foreligger ingen innsigelser til planen. 

 

Det er i dag avsatt 10 dekar til fritids- og turismeformål i kommuneplanens arealdel. Det er i 

tillegg avsatt 1176 dekar hensynssone til infrastruktur for atkomst (skogsvei), hvor 

arealformålet er LNFR, i kommuneplanens arealdel. 

 

Hovedtyngden i innspillene, fra Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune, mener at planen 

utløser krav om konsekvensutredning ettersom den er over 15 dekar og innebærer 

formålsendring fra LNFR til veitrasé. Beiarn kommune vurderer at hensynssone H410 er 1176 

daa hvor hovedformålet er LNFR, jf. PBL § 11-7 annet ledd, og § 11-9. Planforslaget 

vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredninger. 

NVE ber om at det legges inn hensynssone skredfare i planen. Beiarn kommune viser til at 

veitraséen skal være stengt med bom, og at ferdsel er begrenset til de som har kjennskap til 

eventuell skredfare. 



 

Innspill: 

 
Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Statens 

vegvesen 

03.04.2017 

 

 

 

 

03.10.2017 

I og med at planavgrensningen 

er tegnet med atkomst fra den 

kommunale veien har SVV ingen 

merknader. 

 

Ingen merknader. 

- 

Sametinget 04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2017 

Sametinget kjenner ikke til at det 

er registrert automatisk fredete 

samiske kulturminner i 

planområdet. 

Imidlertid kan sannsynligheten 

for konflikt med automatisk 

fredete samiske kulturminner 

kunne legge føringer på 

omfanget av tiltaket. 

Lokaliseringen av tiltaket, 

tiltakets konsekvenser for 

kulturminner og kulturmiljø, 

eventuelle adkomstveier og 

andre typer markinngrep må i 

alle tilfeller avklares med 

kulturminnemyndighetene. 

Finner en det sannsynlig at det 

kan være automatisk fredete 

samiske kulturminner og 

kulturmiljøer som hittil ikke er 

påvist i planområdet må 

Sametinget vurdere en befaring 

før endelig uttalelse kan gis. 

Dette innebærer at Sametinget i 

stor grad må ha nøyaktig 

kartfestinger over tiltakets 

lokalisering og utforming.  

Sametinget vil derfor avvente 

sin endelige uttalelse inntil 

utarbeidelse av kart- og 

planmateriale med mer spesifikk 

angivelse av tiltakets art 

foreligger. 

 

Sametinget har ingen spesielle 

- 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 



kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget, men minner om at 

alle samiske kulturminner eldre 

enn 100 år er automatisk fredete 

i følge kml. § 4 annet ledd. 

Nordland 

fylkeskommune 

(NFK) 

19.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til regional 

arealpolitikk 

NFK ber om at det tas hensyn til 

mål for arealpolitikken i 

gjeldende fylkesplan for 

Nordland og viser spesielt til 

kap. 8.3 Naturressurser, 

kulturminner og landskap som 

bl.a. sier at ressursgrunnlaget i 

Nordland skal benyttes og 

forvaltes med god balanse 

mellom bruk og vern slik at 

natur, kulturmiljø, kulturminner, 

landskapskvaliteter og fornybare 

ressurser ivaretas for framtidige 

generasjoner. 

Planfaglig 

NFK ber om at referat fra 

oppstartsmøtet legges ved når 

saken legges ut til offentlig 

ettersyn. 

I oppstartsmeldingen nevnes det 

at planlegger har gjort en 

vurdering av at tiltaket ikke faller 

inn under § 3 i Forskrift om 

konsekvensutredninger. Men 

den videre vurdering av om 

planen eller tiltaket faller inn 

under kriteriene i § 4 er det 

kommunen som ansvarlig 

myndighet som skal ta stilling til, 

ikke utbygger eller planlegger. 

NFK ber om at kommunens 

vurdering av og begrunnelse for 

om planen og tiltaket omfattes 

av KU-forskriften kommer klart 

fram når saken sendes på 

høring. 

På generelt grunnlag ber NFK at 

det tas hensyn til følgende: 

 

Tas til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

Følges opp av kommunen. 

 

 

Det er ikke spesifisert i 

oppstartsmeldingen at 

planlegger har gjort en 

vurdering av at tiltaket ikke 

omfattes av KU-forskriften. 

Det står kun at planforslaget 

ikke kommer inn under 

verken §§ 2 eller 3 i KU-

forskriften. Dermed faller 

behovet for å gjennomgå 

kriteriene i vedlegg III bort. 

Denne 

konklusjonen/vurderingen er 

gjort i samråd med 

kommunen.  

Følges opp av kommunen. 

 

 

Tas til følge. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2017 

o Fremtidige 

klimaendringer 

o Tilgjengelighet for alle 

o Energikilder og 

energibehov 

o Barn og unges interesser 

o Estetiske forhold 

o God medvirkning 

o Naturmangfoldloven 

Kulturminnefaglig 

Så langt NFK kjenner til, er 

planene ikke i konflikt med 

verneverdige kulturminner. NFK 

har foreløpig ingen merknader til 

planarbeidet og vil gi endelig 

uttalelse når planforslag 

foreligger. 

 

Planfaglig 

NFK sier planforslaget 

innebærer formålsendring fra 

LNFR til veg. Det fremkommer 

av forskrift om 

konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og 

bygningsloven (som var 

gjeldende forskrift ved oppstart 

av planarbeidet) at 

detaljreguleringer på mer enn 15 

dekar som omfatter nye områder 

til utbyggingsformål alltid skal 

konsekvensutredes. Dette jf. § 2, 

1. ledd, bokstav d. 

NFK er bekymret for om veien til 

hytta i tilstekkelig grad er utredet 

gjennom kommuneplanens 

arealdel. De ber Beiarn 

kommune vurdere dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

Beiarn kommune mener 

formålsendringen ikke 

innebærer nye områder til 

utbyggingsformål, ettersom 

kommuneplanens arealdel i 

ROS & KU, planbeskrivelse 

og planbestemmelser 

gjennomgående har vært 

tydelig på at det skulle 

reguleres inn en veitrase i 

området avsatt til H410. 

Beiarn kommune ser dermed 

innspillet mer som en kritikk 

av fremstillingen i 

kommuneplanens arealdel, 

enn at veien utgjør et reelt 

nytt område til 

utbyggingsformål. 

Statskog 02.05.2017 Dette er et prosjekt Statskog er 

involvert i som grunneier. 

Statskog har ingen merknader til 

oppstartsmeldingen. 

- 

Leiråmo 

felleseter 

 Leiaråmo felleseter kan ikke se 

at satsingen til Arena Beiarn 

kommer til å være til ufordel for 

- 



Leiaråmo felleseters drift med 

geit i området, derimot menes 

det at utbygging vil være 

styrkende for framtidig eksistens 

og bidra til tilleggsnæring slik at 

gårdene fortsatt kan bli drevet. 

Satsingen kan være med på å 

styrke turist næringa i Beiarn og 

Salten området, og merke 

Beiarn på det internasjonale 

kartet. 

NVE 06.11.2017 NVE synes det er positivt at det i 

planarbeidet er vist en bevisst 

holdning til skredfaren og at det 

foreligger skredfarevurdering for 

byggetomt og adkomst. 

De mener imidlertid at 

aktsomhetsområdene for skred 

likevel bør avsettes som 

hensyns-soner i plankartet og 

tilknyttes kommunens foreslåtte 

bestemmelse: 

Det tillates ikke ferdsel på SV1-

SV2 ved lokal skredfare 3 eller 

høyere. Ved skredfare 2 eller 

lavere må sannsynlighet for 

skred vurderes nærmere før 

ferdsel på trase. Sikkerhet og 

skredvurdering skal gjøres av 

personer med kvalifikasjon NVE 

4B «Videregående 

observatørkurs» eller 

tilsvarende. 

 

 

 

 

 

 

Beiarn kommune viser til at 

det skal settes opp bom på 

veien, og at ferdsel kun er 

for frakt av varer, personale 

og besøkende til 

næringshytta. Beiarn 

kommune vurderer denne 

sikringen som tilstrekkelig, 

ettersom det innebærer at 

ferdsel kun er tilgjengelig for 

de som allerede er kjent 

med skredfaren. 

Fylkesmannen i 

Nordland 

09.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Etter Fylkesmannens syn utløser 

reguleringen av adkomstveien 

krav om konsekvensutredning 

etter forskrift om 

konsekvensutredninger § 2 d). 

Det vises også til § 3 c) 

(reguleringsplaner for tiltak i 

vedlegg II) og videre til vedlegg 

til vedlegg II, pkt. 10 e). Dette er 

begrunnet med at området er 

båndlagt som hensynssone 

infrastruktur, hvor det kan 

bygges en vegtrasé, men ble 

likevel ikke formelt avsatt og 

utredet til veiformål på 

Det har vært tett kontakt 

mellom kommunen og 

forslagstiller/planlegger ifm. 

utarbeiding av 

kommuneplanen. På det 

tidspunktet 

kommuneplanarbeidet 

foregikk forelå 

utredningsrapporten fra NGI 

(ift. rasfare) allerede. I 

rapporten kommer NGI med 

anbefalinger når det gjelder 

plassering av veitraséen. 

Dette har kommunen fått 

tilsendt. På det tidspunktet 

kommuneplanforslaget var 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommuneplannivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensutredningen til 

kommuneplanen beskriver 

tiltaket som et tilbud med 

overnatting og opphold tilknyttet 

frikjøring/turgåing, hvor 

veiforbindelsen fra Leiråmosletta 

skal fungere som en vei for 

forsyninger. Det fremkommer 

ikke tydelig av oppstartsvarselet 

om tiltaket vil være begrenset til 

vinterturisme med adkomstvei 

for frakt av forsyninger, om også 

gjester skal fraktes opp til lodgen 

med tråkkemaskin/snøscooter, 

eller om det vil bli lagt til rette for 

helårsturisme med en etablert 

bilvei åpen for fri ferdsel. Det 

fremkommer heller ikke om en 

slik vei eventuelt vil være med 

eller uten bom. På bakgrunn av 

dette mener Fylkesmannen at 

forholdet til krav om 

konsekvensutredning må 

vurderes på nytt. 

Kravene til vurderinger og 

sikring i planbestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel (§ 2) 

må uansett følges opp i 

reguleringsplanarbeidet. 

Høyfjellsområdene mellom 

Beiardalen og Gråtådalen, hvor 

næringshytteområdet er planlagt, 

er i hovedsak aktuelt å bruke 

ferdigstilt var veien ennå 

ikke ferdigprosjektert og det 

ble vurdert som lite 

hensiktsmessig å tegne en 

spesifikk trasé, dvs. å «låse» 

traséen. Derfor valgte man å 

bruke hensynssone i stedet. 

Det vises videre til KU med 

ROS ifm. 

kommuneplanarbeidet hvor 

omtrentlig trasé er illustrert 

og hvor det står «På grunn 

av utbygging av ny veg 

vurderes omfanget som 

middels» (under beskrivelse 

av tiltak). Noe som betyr at 

planlagt veibygging er tatt 

med i KU-vurderingen.  

 

Intensjonen har hele tiden 

vært at det vil bli lagt til rette 

for helårsturisme, men uten 

bilatkomst. Veitraséen skal 

kun benyttes ifm. drift av 

anlegget, transport av 

forsyninger, gjester og 

driftspersonale. Det skal ikke 

være en bilvei som er åpen 

for fri ferdsel og veitraseen 

skal holdes stengt med bom. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

Det vises til kommentar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som barmarksbeite for rein 

sommer og høst/høstvinter. 

Området har stor verdi som 

reinbeiteområde. Arealbeslaget 

av tiltaket vil ikke i seg selv 

medføre særlige konsekvenser 

for reindrifta. En skilodge med 

overnattingsplasser og 

adkomstvei vil derimot medføre 

en betydelig økning i aktivitet og 

trafikk inn i området. En trasé for 

tråkkemaskin/snøscooter til 

transport av forsyninger vil 

likevel generere langt mindre 

aktivitet inn i området, enn en 

bilveg åpen for fri ferdsel hele 

året. 

Om hensikten med planarbeidet 

er å legge til rette for 

helårsturisme med biladkomst, 

må konsekvensene for 

reindriftas bruk av beitene i 

området utredes. Om 

næringshytteområdet primært er 

ment for vinterbruk, med en 

veitrasé for 

tråkkemaskin/snøscooter, vil 

tiltaket etter Fylkesmannens syn 

ha begrensa negative 

konsekvenser for reindrifta. 

 

 

 

Driftsperioden for 

turistvirksomheten må 

fremkomme tydelig i 

planbestemmelsene og bør 

begrenses til vinterhalvåret, når 

økt ferdsel og aktivitet har 

mindre konsekvens for 

reindriftas bruk av området.  

Det må i planbestemmelsene 

stilles krav om at vegstandarden 

ikke skal være høyere enn for 

tråkkemaskin/snøscooter. 

Det må utarbeides en ROS-

analyse før planen behandles 

nedenfor og redegjørelse for 

konsekvenser for reindrift i 

kap. 6.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet 

har hele tiden vært å legge 

til rette for helårsturisme 

uten bilatkomst (dvs. at 

atkomstveien vil bli benyttet 

ifm. frakt av forsyninger, 

utstyr og gjester samt 

driftspersonale). Lodgen vil 

få kapasitet for inntil 20 

personer. Dette er 

grunnlaget for KU-en i 

kommuneplanarbeidet hvor 

reindrift er et av KU-

temaene. Med utgangspunkt 

i ovennevnte konkluderer 

KU-en med at det kan 

utarbeides en 

reguleringsplan for området 

uten at det er satt krav om at 

reindrift skal utredes 

ytterligere. 

 

Det vises til kommentar 

ovenfor når det gjelder 

driftsperiode. 

 

 

 

Tas til følge, jf. §4.1 i 

bestemmelsene.  

 



 

 

 

 

 

 

 

06.11.2017 

politisk. 

 

 

Det oppfordres til at 

planforslaget oversendes i SOSI-

format til 

plannordland@kartverket.no. 

Vi ber om at kommunen setter 

av tid til dialog med berørte 

statlige myndigheter, i den grad 

det her dreier seg om 

arealkonflikter. En slik dialog bør 

fortrinnsvis skje før saken 

sendes på offentlig ettersyn. 

Fylkesmannen kan bidra til å 

gjennomføre en slik dialog. 

 

Planfaglig 

I Fylkesmannens innspill til 

oppstart datert 08.05.17 påpekte 

vi at reguleringen av 

adkomstveien etter vårt syn 

utløser krav om 

konsekvensutredning. Dette var 

begrunnet med at området er 

avsatt som LNFR-formål i 

overordnet plan. I så måte 

avklarer ikke båndleggingen 

arealbruken. Derfor er området 

heller ikke formelt avsatt og 

utredet på tiltaksnivå gjennom 

kommuneplanens arealdel. 

 
Det følger av tidligere 

konsekvensutredningsforskrift for 

planer (gjeldende forskrift ved 

planoppstart) § 2 d) at 

områdereguleringer, og 

detaljreguleringer på mer enn 15 

dekar, som omfatter nye 

områder til utbyggingsformål 

utløser automatisk 

utredningsplikt. 

Reguleringsplanen for 

næringshytteområdet utløser 

dette kriteriet, da det her er 

 

 

ROS-skjemaet er 

gjennomgått og fylt ut og det 

er ett forhold, fare for 

snøskred, som er utredet 

nærmere i egen ROS-

analyse, jf. kap. 5.1.1.   

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

Med grunnlag i at 

motstridige temaer er 

vurdert og gjort rede for i 

planforslaget vurderes det 

ikke som nødvendig med et 

møte om planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

Beiarn kommune mener 

formålsendringen ikke 

innebærer nye områder til 

utbyggingsformål, ettersom 

kommuneplanens arealdel i 

ROS & KU, planbeskrivelse 

og planbestemmelser 

gjennomgående har vært 

tydelig på at det skulle 

reguleres inn en veitrase i 

området avsatt til H410. 

Beiarn kommune ser dermed 

innspillet mer som en kritikk 

av fremstillingen i 

kommuneplanens arealdel, 

enn at veien utgjør et reelt 

nytt område til 

utbyggingsformål. Vi viser til 

konsekvensutredningen for 

kommuneplanens arealdel 

der det er oppgitt at 

omfanget vurderes som 

middels på grunn av 

utbygging av ny vei. 

 

mailto:plannordland@kartverket.no


snakk om et nytt 

utbyggingsformål sett i forhold til 

kommuneplanens arealdel, hvor 

planområdet er større enn 15 

daa. Reguleringsplanen burde 

etter dette vært 

konsekvensutredet. 

I planprogrammet, under 
kommentarer til innkomne 
innspill (punkt 2.3), viser 
forslagsstiller til 
konsekvensutredningen med 
ROS-analyse som ble utarbeidet 
i forbindelse med 
kommuneplanarbeidet. På 
tidspunktet 
kommuneplanforslaget var 
ferdigstilt var veien ennå ikke 
ferdigprosjektert, og det ble 
vurdert som lite hensiktsmessig 
å tegne en spesifikk trasé, og 
dermed «låse» den. I stedet ble 
et areal på 1176 dekar båndlagt 
for fremtidig regulering av 
hensynssone infrastruktur. Dette 
for at utbygger skulle ha større 
frihet ved detaljregulering- og 
prosjektering av adkomstvei. 
 
Omtrentlig trasé var illustrert i 
konsekvensutredningen, og 
vurderinger av veiens omfang 
ble beskrevet som middels. På 
bakgrunn av dette konkluderer 
forslagsstiller med at planlagt 
veibygging er tilstrekkelig utredet 
på kommuneplannivå. 
Fylkesmannen bemerker at 
unntaksbestemmelsen for 
utredningsplikten gjelder der det 
konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet etter 
forskriften og oppfyller kravene 
til konsekvensutredning på 
tiltaksnivå. Det er ikke tilfelle i 
denne saken. Det er ikke 
grunnlag for unntak at det er 
gjort en overordnet 
konsekvensutredning for det 
aktuelle arealet i forbindelse 
med revisjon av 
kommuneplanens arealdel eller 
kommunedelplan. 
 
Manglende vurderinger 
I konsekvensutredningen til 
revidert kommuneplanens 
arealdel for Beiarn 2016 – 2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiarn kommune vurderer at 

beskrivelsen i 



(Rambøll, 20.06.16) er 
formålsområde FT42 Arena 
Beiarn utredet. Under 
beskrivelsen av tiltaket står det 
at veien «skal fungere som vei 
opp for forsyninger». I 
planbeskrivelsen for regulering 
av næringshytteområdet 
(gjeldende sak) står det at 
«veitraséen skal kun benyttes 
ifm. drift av anlegget, transport 
av forsyninger, gjester og 
driftspersonale». Transport av 
gjester og driftspersonale til en 
helårsvirksomhet for overnatting 
og servering vil medføre 
betydelig motorisert aktivitet i 
området. Omfanget og 
virkningene av denne utvida 
bruken er verken beskrevet eller 
vurdert i forbindelse med 
utredningen til kommuneplanens 
arealdel. Aktiviteten kan etter 
vårt syn få betydelige 
konsekvenser for interesser som 
reindrift, naturverdier og 
friluftsliv. 
 
Vi mener også at 
kunnskapsgrunnlaget for å 
vurdere virkningene for reindrifta 
av helårsturismen er for dårlig. 
Som vi påpekte i vårt innspill til 
oppstart vil tiltaket medføre en 
betydelig økning i aktivitet og 
trafikk inn i området, som i dag 
er uberørt og lite tilgjengelig. 
Effekten av denne aktiviteten på 
reindriftas bruk av området er 
etter vårt syn ikke tilstrekkelig 
beskrevet, verken i 
konsekvensutredningen til 
kommuneplanen eller 
planbeskrivelsen til 
reguleringsplanen. 
 
For å sikre et godt 
beslutningsgrunnlag bør 
konsekvensene av den 
motoriserte ferdselen og 
helårsturismen for reindrift, 
naturverdier og/eller friluftsliv 
vurderes og beskrives 
grundigere. For alle 
vurderingene er det viktig at 
informasjonskilder og nærmere 
begrunnelse for vurderingene blir 
beskrevet tydelig. 

reguleringsplanen kan 

innebære en utvidelse av 

potensiell ÅDT fra 1-2 til 2-3 

for veien, men mest 

sannsynlig ikke. Vi merker 

oss at denne økte aktiviteten 

etter Fylkesmannens syn 

kan få betydelige 

konsekvenser for interesser 

som reindrift, naturverdier og 

friluftsliv, men vurderer det 

slik at potensielle kunder 

kanskje ikke vil bli kjørt opp, 

og slettes ikke ned igjen. Om 

personell er med forsyninger 

opp, og søppel ned, trenger 

ikke dette å bety utvidet bruk 

av vei. Beiarn kommune 

minner om at dette er en vei 

som først og fremst er 

nødvendig i byggefasen, 

med strenge restriksjoner for 

bruk, og opp til 24,5 graders 

stigning. 

 

 

Beiarn kommune viser til 

konsekvensutredningen for 

kommuneplanens arealdel 

der det er gjort vurderinger 

ut fra at det skal bygges en 

veitrase. Beiarn kommune 

vurderer dette til at 

kommuneplanens arealdel 

har vurdert tiltaket på 

tiltaksnivå. Vi viser i denne 

sammenheng til at 

hensynssone H410 er 1176 

daa hvor hovedformålet er 

LNFR, jf. PBL § 11-7 annet 

ledd, og § 11-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Vurdering: 

Beiarn kommune vurderer reguleringsplanen til å være i tråd med intensjonene i 

kommuneplanens arealdel. Vi noterer oss at både Fylkesmannen og NFK mener planen utløser 

krav om konsekvensutredning. Beiarn kommune viser til at arealet til H410 i 

kommuneplanens arealdel er 1176 daa, og at veitraséen vil utgjøre ca 5 % av dette. Vi mener 

derfor at å bruke LNFR som hovedformål jf. pbl 11-7 annet ledd var riktig fremstilling. 

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse 

Planbestemmelser 

Plankart 

Innspill fra: NVE 

  Fylkesmannen 

  Nordland Fylkeskommune 
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