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AREALPLAN BEIARN KOMMUNE 2001 - 2012. VEDTATT AV BEIARN 
KOMMUNESTYRE 20.06.01.  
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDE L . 
I. Arealbruksbestemmelser PBL. § 20-4, 2. ledd. 

 Arealbruk   
1. Bygge-områder.  
Pbl § 20-4. 1 ledd nr.1. 

Bestemmelser 

Bolig-bebyggelse.  
Pbl.  §20-4, 2. ledd 
bokstav a. 

Oppføring av nye boliger i nye byggeområder kan bare skje i henhold til godkjent 
bebyggelsesplan.  For områder avsatt til utbyggingsformål, og hvor det er satt 
krav om regulerings- eller bebyggelsesplan, må arbeid eller tiltak som nevnt i 
PBL. §§ 81,86a, 86b og 93 (arbeid som krever byggetillatelse/byggemelding 
m.m.) samt fradeling, ikke finne sted før området inngår i slik plan.  
 

Kai/industri i Tvervik Det skal utarbeides reguleringsplan før utbygging starter. 
 
Mini- og mikrokraftverk 
Hamarbekken, 
Mølnbekken, Kjeldåga, 
Lille Gjeddåga, Store 
Gjeddåga, Nonsåga, 
Mølnåga(Storjord), 
Eiteråga, Arstadforsen. 
 
Naustbebyggelse.  
§20-4. 2. ledd bokstav b 

 

Ved bygging av mini- og mikrokraftverk skal det landskapsmessige sluttresultatet 
ha en akseptabel løsning.  Viktige gyte- og oppvekstområder for anadrome 
laksefisk skal bevares.  

 
 
 
 
Naust kan ha grunnflate på inntil 3,5x6,0 m og skal bygges med saltak,  takvinkel 
skal være mellom 22 og 35 grader.  Maksimal mønehøyde er 4,2 m målt fra 
gjennomsnittlig terrenghøyde i bygningens omriss.  Bygningene skal være laftet 
eller ha utvendig kledning i tre. Utvendig farge skal harmonere med omgivelsene 
og skal være oker,  brun, eller mørk rød.  Taket skal tekkes med torv eller 
materiale som gir matt overflate i sort, mørk grå eller mørk brun.  Mønet skal 
orienteres vinkelrett på det omliggende terrengets høydekurver. Det skal 
utarbeides bebyggelsesplan før utbygging kan starte. 
 

Campingplass på 
Innerjord. 
 

Det skal utarbeides reguleringsplan før utbygging starter. 

2. Landbruks-, natur- 
og frilufts-områder  
Pbl. §20-4. 1. ledd nr.2 

Bestemmelser 

LNF-områder hvor 
spredt boligbygging og 
ervervsbebyggelse er 
tillatt. §20-4. 2. ledd 
bokstav c.  
 
 
 
 
 
 
 

I områder merket B i oversiktskart er spredt boligbygging  tillatt. Tabell 1 
nedenfor viser antall enheter for hvert område.  Områder merket k i tabell kan 
bebygges direkte etter kommuneplanens arealdel.  Områder merket b i tabell 
krever bebyggelsesplan før  fradeling og bygging. Områder merket r i tabell 
krever reguleringsplan før fradeling og bygging kan tillates. 
 
Landbruksmyndighetene har vurdert dyrka mark som tas i bruk til spredt 
boligbygging som lavproduktiv. 
Konkret lokalisering innenfor disse områdene gjøres etter samtykke fra 
landbruksmyndighetene. 
Innenfor hver tomt kan det tillates enkel/lett ervervsmessig virksomhet. 
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LNF-område hvor 
spredt bolig- og ervervs-
bebyggelse er tillatt.  
§20-4. 2 ledd bokstav b. 
 
 

Bygninger og bygningsdeler skal utføres slik at de best mulig tilpasses terreng og 
byggestil i naboområdet eller i grenda.  
Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke bryter åsprofiler 
og bakkekanter. 
 
Nybygg og tilbygg/påbygg skal underordne seg eksisterende bebyggelsesstruktur 
herunder takform, takvinkel, taktekke, fasadeutforming, fasadematerialer,      
møne-/raftehøyde, møneretning og byggelinjer.  
Boligbebyggelsen skal ikke plasseres slik at den kan være til hinder eller                                                                                                                                                    
ulempe for vanlig jordbruksdrift og skogsdrift.  
 

LNF-område hvor 
spredt 
utbygging av fritids-
boliger er tillatt 
§20-4. 2. ledd bokstav c. 

I områder merket F i oversiktskart og i forstørrede kart ; 01 Tvervik, 02 Moldjord, 
03 Storjord, 04 Storjord-Osbakk og 05 Tollå er spredt frtidsbebyggelse tillatt etter 
nærmere bestemmelser. I områder merket k i tabell 1 under kan fritidsboliger 
oppføres direkte etter kommuneplanens arealdel.  I områder merket b eller r i 
tabell 1 kan fritidsboliger oppføres når det foreligger bebyggelsesplan eller 
reguleringsplan. Konkret lokalisering innenfor disse områdene gjøres etter 
samtykke fra landbruksmyndighetene, statens vegvesen der tiltaket berører fylkes- 
og riksveier, og kulturminnemyndighetene i Nordland. 

  
LNF-område hvor 
spredt 
utbygging av 
fritidsboliger er tillatt 
§20-4. 2. ledd bokstav b. 
 

Områder hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt vises i plankart og i tabell 1. 
� Høyden på grunnmur/pilarer skal ikke overstige 60 cm. 
� Møneretningen skal være 90 grader på fallende terreng. 
� Maksimal mønehøyde er 5,6 m målt fra snitthøyde i terreng under hytta.  
� Bygningsutsett skal godkjennes av teknisk etat. 
� Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
� Hogst ut over det som er nødvendig for plassering av fritidsboligen er ikke 

tillatt. 
� Fritidsboligen beises/males i mørke, matte farger. 
� Taket skal tekkes med torv eller et materiale som gir matt overflate i sort, mørk 

grå eller mørk brun. 
� Grunnflate på fritidshus og eventuelt uthus skal tilsammen ikke overstige 80 

m2. Det er tillatt å oppføre 1 bygning for beboelse på hver tomt og et uthus.  
� Frittstående permanent montert flaggstang tillates ikke. 
� Skriftlig erklæring om tillatelse til biloppstilling skal fremmlegges. 
� Fritidsboligen skal oppføres i relativt flatt terreng og kan ikke plasseres på  

bakketopper og høydedrag slik at de gir silhuett mot himmelen.    
� Viktige trekkveier, formerings- og leveområder (biotop) skal bevares. 
� Bufe skal hindres adgang under bygningene. 

    
    

 

 

 

 

 

Bestemmelser  
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   Samiske kulturminner 

   De samiske kulturminnemyndighetene skal godkjenne arealbruken.  
   Det legges opp til en samlet befaring med disse myndighetene på  
   områder som kan omdisponeres og bebygges etter arealplanen.  

    

 

Bygging av  mini- og mikrokraftverk 

Ved bygging av mini- og mikrokraftverk skal det landskapsmessige 
sluttresultatet ha en akseptabel løsning.  Viktige gyte- og 
oppvekstområder skal bevares.  

 

   LNF-område hvor bygging utenom stedbunden næring ikke er 
   tillatt 
   1. For eksisterende bolig- og ervervsbebyggelse i LNF-området kan det 
        tillates utvidelse uten at det etableres nye boenheter/virksomhet.  
   2. For eksisterende fritidsbolig kan det tillates utvidelse slik at samla
       grunnflate på fritidshus og eventuellt uthus ikke overstiger 80m2.  
   3. Faren for ras, flom og oversvømmelse vurderes i byggesøknaden. 
 
   LNF-område hvor spredt bolig- erverv- og fritidsbebyggelse er 
   tillatt. 
   1. I forbindelse med boliger i LNF-område kan det tillates lett/enkel    
         ervervsvirksomhet. Forurensningsmessige og estetiske hensyn skal 
      ivaretas. 
   2. Faren for ras, flom og oversvømmelse er vurdert som liten. 
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Spredt utbygging.  
Innenfor avgrenset område merket F og B i tabell 1 tillates fradeling og bygging i LNF-
område. (PBL. § 20-4. 2. ledd bokstav c.) 
k= kan fradeles og bebygges direkte med hjemmel i kommuneplanens arealdel. 
b= krav om bebyggelsesplan før fradeling og bygging kan tillates. 
r  = krav om reguleringsplan før fradeling og bygging kan tillates. 
X= antall avklares i bebyggelsesplan/reguleringsplan.  
F=fritidsbolig, B= bolig . 

Tabell 1. 

 

Navn på område 

  

Plan-
krav 

Vist i plan- 
kart som nr: 

Vist i forstørret kart 
nr.: 

F   1 Øines - Sandvik       8 k   F  1  
F   2 Tvervik       5 k   F  2 01 Tvervik 
F   3 Tvervik       2 k   F  3 01 Tvervik 
B   4 Tvervik     3  k   B  4 01 Tvervik 
F   5 Arstad       6 k   F  5 02 Arstad 
F   6 Arstad       6 k   F  6  
F   7 Arstad            4 k   F  7  
F   8 Vold       3 k   F  8  
B   9 Eiterjord     2  k   B  9  
F  10 Kobbåvatn       X (10) b   F 10  
F  11 Navjord       4 k   F 11  
F  12 Navjord       4 k   F 12  
B  13 Navjord     2  k   B 13  
F  14 Savjord       3 k   F 14  
F  15 Strand       4 k   F 15  
B  16 Strand     2  k   B 16  
B  17 Strand      4  k   B 17 03 Storjord 
F  18 Strand       4 k      F 18 03 Storjord  
F  19 Ramskjell      X b   F 19   
F  20 Storjord-Larsos          X r   F 20 04 Storjord-Osbakk 
B  21  Storjord     2  k   B 21 03 Storjord 
F  22 Storjord     4 k   F 22 04 Storjord-Osbakk 
B  23 Storjord     3      k   B 23 03 Storjord 
F  24 Strand      6 k   F 24 03 Storjord 
B  25 Os     3  k   B 25 03 Storjord 
B  26 Larsos     3  k   B 26  
F  27 Os      X r   F 27  
F  28 Hemminghytt      X b   F 28 05 Tollå 
F  29 Tollådal      X r   F 29  
F  30 Trolid      5 b   F 30  
F  31 Furumo      3 k   F 31  
F  32 Gråtådal      2 k   F 32  
B  33 Rengård     4  k   B 33  
F  34 Gråtådal      4 k   F 34  

 



6 

 

 

6  

 
3. Områder for 
råstoffutvinning   
Pbl. § 20-4. 1. ledd nr.3. 

Bestemmelser 

Massetak og steinbrudd 
20-4. 2.ledd bokstav a. 

I områder merket i kart for råstoffutvinning og som faller inn under Pbl.§ 93 1. 
ledd bokstav i, skal det utarbeides reguleringsplan før nye uttak igangsettes.  
 

4. Båndlagte områder 
Pbl. § 20-4, 1.ledd nr.4. 

Bestemmelser  

Område for ski-
leikanlegg i Storjordlia. 
 
 

Areal som båndlegges for senere regulering til skileikanlegg etter Plan og 
bygningsloven § 20-4, 1.ledd nr.4.  Det kreves utarbeidet reguleringsplan før 
fradeling og bygging kan starte. 

Nasjonalpark og 
landskapsvern-område. 
N.l.§§ 3 og 5. 

Se bestemmelser i kongelig resolusjon av 080989.  

Naturreservat N.l.§ 8. 
Tverviklia-Arstadlia og 
Vaheanjohka. 

Se bestemmelser i kongelig resolusjon av desember 2000. 

  
5. Områder for 
særskilt bruk og vern 
av vassdrag og 
sjøområder. Pbl. § 20-
4. 1. ledd nr.5. 

Bestemmelser  

  
a)Sjøareal for akvakultur 
utenfor Tvervik, 
Kakevika, Breivik. 
b)Kombinasjonsområde 
for akvakultur, fiske, 
ferdsel, natur og 
friluftsliv på Buvika. 
c)Øvrige uplanlagte 
områder i sjø og vassdrag 
for friluft, fiske,natur og 
ferdsel. 
 
d)Områder langs vass-
drag: Storåga.(Beiarelva) 

Flatetema A 
 
 
Flatetema AFFNF 
 
 
 
Flatetema FFNF 
 
 
 
 
I strandområder langs Beiarelva fra munningsområde oppover til Storåbrua er det 

ikke tillatt å føre opp bygninger nærmere enn 50 m målt fra strandlinjen i 
vassdrag målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Det kan 
søkes om dispensasjon fra bestemmelsen. For andre tiltak som for eksempel å 
bedre vannføring og isgang, bygging av mini- og mikrokraftverk og 
tilrettelegging for fiske, må det søkes om tillatelse i det enkelte tilfelle.  

 
For å bevare et naturlig elvemiljø og kantvegetasjonen i et belte på 10 m langs 

vassdrag er snauhogst ikke tillatt. Unntak her kan være rydding for å bedre 
tilgjengeligheten for fiske, eller for andre spesielle tiltak etter tillatelse fra 
landbruksmyndighetene. 
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6. Viktige ledd i 
kommunikasjons-
systemet 
Pbl § 20-4.1. ledd nr.6 

Bestemmelser 

Fjordvegen 
 

Før oppstart med bygging av fjordveien skal det utarbeides reguleringsplan. 

Kraftledninger 
420 kv-linje 
132 kv-linje 
  66 kv-linje 
 
 
 

 

  
Oversikts-plan-
restriksjoner 

Bestemmelser 

Områder hvor tidligere 
vedtatte planer fortsatt 
skal gjelde: 

Planområde                  Plantype                 Vedtak                   Dato         Merke 
 
Moldjord                     Reguleringsplan  Kommunestyre   180991            R  1 

 Sandmo                       Reguleringsplan  Kommunestyre 310591/200601 R  2 
 Storjord sentrum         Reguleringsplan   Kommunestyre    290492          R  3 
 Storjord øst 1 og 2      Reguleringsplan   Kommunestyre    060280           R  4 
 Førrhågen                    Reguleringsplan   Kommunestyre   310591           R  5 
 Larsånes                      Reguleringsplan   Kommunestyre   230693           R  6 
 Løssiheimen                Reguleringsplan   Kommunestyre   300987           R  7 
 Trones                         Reguleringsplan   Kommunestyre   230388           R  8 
 Storjordlia                   Kommunedelplan Kommunestyre   080591           K  9 
 Slagøyra                      Reguleringsplan    Kommunestyre   130679          R 10 
 Tollånes                      Reguleringsplan    Kommunestyre    081179         R 11 
 Solbakkmoen              Reguleringsplan    Kommunestyre    300987         R 12 
Unntatt  boligområde=> Tvervik                       Reguleringsplan    Kommunestyre    281190         R 13 

Stivatnan                     Disposisjonsplan                                                    D 14 
Troli                            Disposisjonsplan   Kommunestyre                         D 15 

Andre opplysninger Retningslinjer 
  

Nedslagsfelt for 
Ågleinåga og Heståga 
vannvern 

Nedslagsfeltet rundt drikkevannskildene er vist med egen skravur på plankartet.  
Det tillates ikke tiltak som kan forurense aktuell drikkevannskilde og tilhørende 
nedslagsfelt.  Før tiltak settes i verk skal følgende instanser ha uttalt seg:                                 
a.Kommunehelsetjenesten                                                                
c.Fylkesmannens miljøvernavdeling,                                      
b.Næringsmiddeltilsynet                                                                              
d.Teknisk avdeling                                                                                                  
De enkelte private grunnvannsbrønnene er av hensyn til plankartets lesbarhet ikke 
avmerket.  Det tillates ikke tiltak som er til hinder for drift, eller som kan 
forurense grunnvannsbrønner eller andre anlegg for vannforsyning. 

 
 
 

 
 
 
Retningslinjer 
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Tarneset friluftsområde 
 

LNF-F område hvor friluftsliv er dominerende.  Badeplass.  Det bør ikke tillates 
oppføring av bygninger eller brygger for båtplass i området.   

Vollskogan 
naturområde. 

LNF-N-område hvor  naturvern er dominerende. 
Sjeldent område med flomvasskog dominert av or på høg bonitet, viltområde og 
gyteområde for sjøørret. Kommunal “Rapport om bilogisk mangfold” skal legges 
til grunn ved saksbehandlingen. 

  
Leiråmo 
rasområde 

LNF-L-område hvor det er stor risiko for ras. 
Det bør utarbeides temakart for rasfarlige områder.  Det er gitt midlertidig 
byggestopp i området.  Tiltakshaver som søker om byggetillatelse må  kunne vise 
til at området er uten rasfare etter vurdering av fagmyndighet før byggesøknaden 
behandles. 

 
II. Plankrav   (PBL § 20-4. 2. ledd bokstav a) 
For områder avsatt til utbyggingsformål, og hvor det er satt krav om regulerings- eller 
bebyggelsesplan, må arbeid eller tiltak som nevnt i PBL. §§ 81,86a, 86b og 93  samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før området inngår i slik plan.   
For områder avsatt til råstoffutvinning skal det utarbeides bebyggelsesplan før nytt tiltak 
innenfor området iverksettes. 
 

III. Retningslinjer i dispensasjonssaker 

Følgende hensyn bør legges til grunn ved vurdering i saker om dispensasjon: 

� Boliger. 
I områder der det er ønskelig å styrke bosettinga og hvor det er tilstrekkelig infrastruktur 
som ; veier, strøm, tilfredsstillende vannforsyning og avløpsforhold kan dispensasjon gis.  
Slike områder kan for eksempel være i områder der dyrka mark er ute av drift på grunn av 
arronderingsmessige forhold, og hvor det ved oppføring av boliger ikke vil skape 
driftskonflikter med jord- og skogbruksnæringa. 
Dersom dispensasjon blir gitt skal bestemmelsene som er gitt om spredt boligbygging i 
LNF-områder  legges til grunn i byggesaksbehandlinga. 
 

� Fritidsboliger 
Fritidsbebyggelse bør ikke etableres på eller nært inntil dyrka mark med gode 
arronderingsmessige driftsforhold og hvor samtidig jord- og skogbruksinteressene vil være 
sterke. Bygging av fritidsboliger bør unngås på god skogsmark med gode bestander av 
løvskog og barskog, plantemark og der driftsforholdene for skogbruksdrift kan 
vannskeliggjøres. 
 
I saker om dispensasjon skal bestemmelsene som er gitt om spredt fritidsbebyggelse i LNF-
områder legges til grunn i byggesaksbehandlinga. 

 
 
IV. Særlige grunner    

I følge plan- og bygningslovens § 7 kan kommunen innvilge dispensasjon fra planen dersom 
det foreligger særlige grunner. Kommunen er altså ikke forpliktet til å innvilge dispensasjon 
selv om slike særlige grunner foreligger.  
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Dersom kommunen finner å ville innvilge dispensasjon skal det alltid oppgis i vedtaket hvilke 
særlige grunner som dispensasjonen bygger på.  

”Særlige grunner” må sees i forhold til de offentlige hensyn som arealdelen skal ivareta. 
Dersom tiltaket i utgangspunktet strider mot disse hensyn foreligger det ikke særlige grunner, 
og dispensasjon kan følgelig ikke gis. Foreligger det imidlertid en overvekt av hensyn som 
taler for at dispensasjon bør gis, vil lovens krav til særlige grunner være oppfylt, og 
kommunen må ta stilling til om dispensasjon skal gis.  

V. Generelle retningslinjer  
For boliggrupper på minst 4 enheter skal det settes av  lekeareal/oppholdsareal på min. 1,0 
dekar. Lekeareal skal ha solrik beliggenhet, variert terreng, være skjærmet mot vind og 
snødrev.  Arealene skal videre være skjermet mot forurensning, trafikk, støy, ras, flom og 
annen helsefare. Felles uteoppholdsareal skal ferdigstilles samtidig med boligene.  

Hensynet til viltområder, natur- og kulturlandskapsverdiene skal tillegges stor vekt i arbeid 
med  arealplaner og i enkeltsaker.  

Fritidsbebyggelse bør ikke etableres på eller nært inntil dyrka mark med gode 
arronderingsmessige forhold og hvor samtidig jord- og skogbruksinteressene vil være sterke. 
Fritidsbebyggelse bør unngås på på god skogsmark med gode bestander av løvskog og 
barskog, plantemark og der driftsforholdene for skogbruksdrift kan vannskeliggjøres 

Reguleringsplan for råstoffuttak skal bl.a.gi bestemmelser om omfang, uttaksretning, eventuell 
etappevis drift, deponier, samt avslutning / revegetering av massetaket. 
 
VI. Virkeområde 
 
Retningslinjene omfatter enhver form for nybygg, tilbygg, påbygg, uthus, anneks og brygger 
og gjelder for hele Beiarn kommune. 
 
VII  Vilkår for anvendelse av retningslinjene 
Retningslinjene er å betrakte som veiledende ved utarbeidelse av  regulerings- og 
bebyggelsesplaner, i enkeltsaker og dispensasjonssaker.  
 
Planmateriale 
Kommuneplanen inneholder en kartdel med; oversiktskart i målestokk 1:50 000, 5 forstørrede  
kart over Tvervik, Moldjord, Storjord, Storjord-Osbakk og Tollå, samt tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer. 

 
 
 
 
G:\Planer 


