
 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Grimstad Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 16/480    

 

 

REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LEIRÅMO  

 

 

Rådmannens innstilling: 

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. 

 

 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for detaljreguleringen er Kommuneplanens arealdel 2017-2028, hvor det er avsatt 

et område FT42 «Arena Beiarn» for hytte/næringsbygg for overnatting og servering med 

tilhørende atkomstvei. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ei næringshytte for helårsdrift 

med tilhørende atkomstvei og parkering. Det planlegges etablert inntil 20 overnattingsplasser. 

 

På grunn av at området er utsatt for snøskred har NGI gjort en vurdering av dette temaet. 

NGI har i sin rapport kommet med anbefalinger når det gjelder sikring og plassering av 

hyttetomta samt atkomstveien. NGI’s anbefalinger er innarbeidet i planforslaget. 

 

I gjeldende kommuneplan er det krav om at hekkelokalitet for kongeørn skal utredes nærmere 

ifm. reguleringsplanarbeidet. Fjelltjenesten har derfor vurdert dette temaet nærmere og 

konkluderer med at det er lite trolig at planlagte aktiviteter i planområdet vil være til 

forstyrrelser for kongeørna. 

 

Forholdet til reindrift er også et moment som er gjort særskilt rede for i planbeskrivelsen og 

det konkluderes med at planforslaget er av en slik art og et slikt omfang at det ikke vurderes å 

få vesentlige virkninger for reindrift. 

 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i 

liten grad medføre negative konsekvenser for verken miljø eller samfunn. 

 



Saksutredning: 

Planforslaget som er innkommet fra Norconsult er endret av rådmannen til å inneholde 

følgende 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 trasé. Sikkerhet og 

skredvurdering skal gjøres av personer med kvalifikasjon NVE 4B «Videregående 

observatørkurs» eller tilsvarende. 

 

Dette for å tilfredstille NGIs rapport om skredfare, hvor det var tatt med en slik begrensning i 

ferdsel på veien. Skredrapporten er tydelig på at atkomstveien ikke skal benyttes ved 

skredfare 3 eller høyere. Videre at ved skredfare 2 eller lavere må sikkerhet og 

skredvurderinger ivaretas av høyt kvalifiserte og erfarne personer med dokumenterbare 

kunnskaper og rutiner. NVEs kurs 4B forutsetter et år med observasjoner og er et 

videregående kurs.  

 

Fylkesmannen i Nordland viser til at planområdet inkludert adkomstveien er oppgitt til ca. 152 

daa. Etter deres syn innebærer dette at reguleringen av atkomtveien utløser krav om 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger § 2 d) «områdereguleringer 

og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål.» 

De viser også til utredningsplikt ved bygging av veier, men forutsetter at veien skal være åpen 

for fri ferdsel. 

 

Rådmannen her i sin dialog med forslagstiller ikke vurdert at reguleringen innebærer nytt 

område til utbyggingsformål, ettersom planen er i henhold til kommuneplanens arealdel 2017-

2028. Her var også adkomstveien illustrert i KU- og ROS-analysen. Videre er veien ikke 

beregnet til å være åpen for fri ferdsel. Derimot med strenge begrensninger, og ikke for vanlig 

tohjulsdrevet bil. 

 

Videre bemerker rådmannen at kommuneplanens arealdel satte krav til at reguleringplanen 

skulle vurdere tiltakets påvirkning på naturverdier og biologisk mangfold, på bakgrunn av 

registreringer. Planforslaget inneholder et brev fra naturoppsynet som oppklarer hvorvidt 

planforslaget berører de registreringer som er gjort. 

 

Vurdering: 

Forslaget legges ut på høring med endringen i bestemmelsene som er i henhold til NGIs 

rapport. 

 

Vedlegg: 

16/480-9 med vedlegg. 

 

Planforslaget legges også frem i møte. 

 

 

 

 

 

rådmann 


