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 Målsetningen med planarbeidet og beskrivelse 
av tiltaket  

 Bakgrunn/målsetning og roller for planarbeidet 

Planprogram for konsekvensutredning er utarbeidet som ledd i oppstart med utarbeidelse av 
reguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn i Tverrvik i Beiarn kommune. 

Forslagsstiller for planarbeidet er Ivar og Vigdis Skjelstad. Norconsult AS er innleid som 
plankonsulent. Oppdragsleder i Norconsult er sivilingeniør Gøran Antonsen. Ingeniør Terje Nordland 
er engasjert som forslagsstillers prosjektleder. 

Det er mangel på havner for småbåter i Beiarfjorden og av den grunn antas det å være positivt med 
tilrettelegging for utbygging for nevnte formål. For å skape ytterliggere aktivitet omkring havna ønskes 
det også tilrettelagt for utbygging av fritidsboliger på oversiden av denne og den kommunale vegen.  

 Lokalisering av tiltaket 

Planområdet er lokalisert cirka 15 km nordvest for kommunesenteret i Beiarn, Storjord. Småbåthavna 
planlegges mellom Tarneset og Nesodden, og fritidsboligene rett vest for den kommunale vegen.  

 

Figur 1. Lokalisering av området for småbåthavn og fritidsboliger. Kilde: Kartgrunnlag FINN.no, bearbeidet av 
Norconsult AS 
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 Beskrivelse av tiltaket og planavgrensning 

Valgt planavgrensning fremgår av kartskissene nedenfor: 

 

Figur 2. Planområdet. Kilde: Google maps, bearbeidet av Norconsult AS (2018). 
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Figur 3. Planområdet. Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS (2018). 
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Figur 4. Planområdet, cirka 373 daa, tegnet på FKB-grunnkart. Kilde: Infoland, bearbeidet av Norconsult AS 
(2018) 
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Det ønskes lagt til rette for ei moderne småbåthavn mellom Tarneset og Nesodden med molo for 
avskjerming mot vær og vind, naust, båtutsett, båtplasser og tilhørende adkomst iht. skissene 
nedenfor. Det poengteres at dette er skisser i en tidligfase som vil bli bearbeidet i den videre prosess. 

 

Figur 5. Skisse som viser foreløpig plassering av moloer inntegnet på flyfoto. Kilde: Ingeniør Terje Nordland. 

 

Figur 6. Skisser som viser utkast til løsning for småbåthavna med landdel. Kilde: Ingeniør Terje Nordland. 
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Som det fremgår av de foreløpige skissene ovenfor tenkes det etablert ei havn med cirka 80 
båtplasser inklusive gjesteplasser, 39 naust, tilhørende parkering, kai og båtutsett. Hele området, 
foruten flytebryggene, vil bli tilgjengelig for allmennheten.  Allmennheten vil med dette få tilgang på et 
båtutsett, noe som det er etterspørsel etter i Beiarn. Veg fra kommunal veg og ut på moloen tenkes 
utformet slik at den fremstår som universelt tilgjengelig.  

Antall fritidsboliger planforslaget skal legge til rette for vil bli avklart i planprosessen. Området som er 
med i vurderingen fremgår av forslag til planavgrensning i fig. 2, 3 og 4. Som det fremgår av disse tar 
en også med kommunal veg til og med krysset mot FV. 813, samt noen eksisterende bolig-
/fritidseiendommer. Sistnevnte vil bli regulert iht. gjeldende situasjon. 

 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket/planen er vurdert å utløse krav til konsekvensutredning med følgende begrunnelse: 
 Tiltakene som foreslås er ikke i tråd med overordnet plan, dvs. kommuneplanens arealdel for 

2017-2028. 
 Ønsket utbygging med fritidsboliger faller inn under forskriftens vedlegg I pkt. 25 siden det 

planlegges for et nytt fritidsboligområde som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 Småbåthavnen faller inn under forskriftens vedlegg II pkt. 12b, lystbåthavner som ikke er 

konsekvensutredet på overordnet nivå.  Forskriftens kapittel 3, kriterier for når det utløses plikt 
til konsekvensutredning for vedlegg II tiltak er gjennomgått. Ved gjennomgang vurderes det dit 
hen at det utløses KU- plikt da området bl.a utgjør et viktig friluftsområde, samt at det er 
registrert viktige naturverdier i området. 

 
Begge tiltakstypene som ønskes inn i reguleringen vurderes å kunne ha konsekvenser for miljø eller 
samfunn. Siden en har med et vedlegg I tiltak, jmfr. forskriftens § 6, er det krav til at det skal 
utarbeides planprogram. 

 Hensikten med planprogram og litt om planprosess med 
konsekvensutredning 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-1, utarbeides et planprogram 
som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med reguleringsplan og 
konsekvensutredning.  

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, avklare rammer og premisser for den 
videre prosessen. I planprogrammet foreslås det hvilke tema og problemstillinger som bør løses i 
planarbeidet, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og synspunkter på de ulike 
problemstillingene, medvirker i en tidlig fase.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med varsel av oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. Eventuelle innspill til planprogrammet behandles før kommunestyret i Beiarn 
kommune fastsetter planprogrammet. Utredninger, etc. vil da bli gjennomført iht. det fastsatte 
planprogrammet. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger utarbeides og sendes ut på 
offentlig ettersyn og høring. Etter høringsfase sluttbehandles planen politisk av kommunestyret i 
Beiarn kommune. 
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 Dagens situasjon 

 Eiendomsforhold 

Eiendommer som berøres direkte av tiltaket med småbåthavn og fritidsboligene: 

Eiendom (gnr./bnr.) Eier 

50/2 Ivar og Vigdis Skjelstad 

50/10  Ivar og Vigdis Skjelstad 

Følgende gårds- og bruksnummer er medtatt ift. behovet for justeringer i mellom faktisk bygd veg 
(kommunal) og eiendomsgrensene, eventuell justering av krysset inn mot FV813, samt eiendommer 
inne i planområdet som er naturlig å ta med for å få en helhetlig plan for området (krav fra 
kommunen): 0/0 (kommunal veg), 50/4, 50/6, 50/11, 50/26, 50/35, 50/37, 50/43, 50/57 og 100/1 (del 
av Fv.813). 

 Dagens bruk 

Som det fremgår av flyfotoet i fig. 2 har området hvor småbåthavnen og området hvor fritidsboligene 
er tiltenkt ingen bruk utover noe uttak av skog og ift. frilufts- og rekreasjonsbruk. Det er ingen spesielle 
tilrettelegginger, foruten en skogsbilvei inn i skogområdene vest for den kommunale vegen. 

I tillegg består planområdet av del av kommunal veg, fylkeskommunal veg og noen eksisterende 
boliger og fritidsboliger. 
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 Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 2017-2028, vedtatt 15.03.17 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til følgende formål: friluftsområde på land (området med 
lyseblå farge), bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (område med lyseblå farge 
i sjø), landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (område med grønn farge) og spredt 
fritidsbebyggelse (grønt område med signaturen SF02).  Videre er det innenfor området angitt en 
hensynssone for friluftsliv (område med signaturen H530) og fareområder for ras/skred (område med 
rød skravur). 

 

Figur 7. Utsnitt av fra kommuneplanens arealdel 2017-2028. 

 Tilgrensende og gjeldende reguleringsplaner 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor området, eller tilgrensende reguleringsplaner.  
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 Rammer og premisser 
Planleggingen vil bli tilpasset nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, og 
fylkesplan for Nordland så langt det passer innenfor gitte handlingsrom. 

 Fylkesplan for Nordland for 2013-2025, vedtatt 27.02.13 

Tiltaket planlegges å ta særlige hensyn til kap. 8.2 og 8.3 i Fylkesplan for Nordland. Hovedtrekkene og 
spesielt relevante punkter fra disse kapitlene er gjengitt nedenfor. 

 Kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling 

Retningslinjer: 

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 
og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsted 
og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 
bebyggelse. 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig 
transport. 

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet. 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming 
av fysiske tiltak. 

k) Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i 
gangavstand fra gode kollektivtilbud. 

 Kapittel 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

Retningslinjer: 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer. 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 
ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 
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f) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

g) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som 
grunnlag for kommunal planlegging. Der det er utarbeidet regionale kulturminneregistreringer 
skal disse, sammen med kulturminneloven, legges til grunn for plan- og enkeltsaksbehandling. 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planforslaget er listet opp nedenfor: 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

Målet med retningslinjen er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn 
og bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

 Det skal legge til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og 
offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for 
besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses 
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming. 

 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges 
i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med godtilgjengelighet til 
jernbane, havn eller hovedvegnett. 

 
Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 

 Regional plan- Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Naturmangfoldloven (2012) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 



 

Oppdragsnr.: 5184053   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1
PLANPROGRAM FOR PLANID 2017001  |  Detaljreguleringsplan for Tverrvik småbåthavn

 
 

n:\518\40\5184053\5 arbeidsdokumenter\52 regulering\planprogram\planprogram detataljregulering tverrvik beiarn.docx 2018-11-02  |  Side 14 av 23
 

 Utbyggingsalternativer/utbyggingsstrategier 
I skissen nedenfor fremgår de ulike alternativene for lokalisering av småbåthavnen som har vært 
vurdert.   

 

Figur 8. Alternative lokaliseringer for småbåthavn som har vært vurdert. Kilde: Ingeniør Terje Nordland. 

Litt om de ulike alternativene, men først generelt for alle alternativene: 

I løpet av de siste 25 årene har det blitt påvist et stadig økende behov for ei trygg og sikker 
småbåthavn i indre del av Beiarfjorden lokalisert til nærområdene ved Tverrvik. 

Svært mange som bor eller har annen sterk tilknytning til Beiarn har i løpet av de siste årene skaffet 
seg båt og disse har så langt det har vært mulig blitt tildelt havneplass ved private flytebrygger enten i 
Tverrvik Havn eller i Kakvika. 

På begge disse stedene er det spesielt på vinteren meget værhardt og fortøyningsanleggene vil da 
kunne bli utsatt for store belastninger og påfølgende skader som følge av sterk vind samt fra drivis i 
fjorden. Samtlige førtøyningsarrangement som landganger, flytekaier og fortøyningspirer må 
demonteres og lagres på land når vinteren nærmer seg. Selv om de eksisterende anleggene kun 
ligger ute i sommerhalvåret så har det vist seg at relativt store skader har oppstått som følge av sterk 
belastning fra vind. Det bemerkes at det tidligere er vurdert alternative løsninger i nærområdet til 
Tverrvik og også disse er nå revurdert i tilknytning til arbeidet med dette prosjektet. 
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Alternativ nr. 1: Ny småbåthavn like ved eksisterende kai i Tverrvik. 

I dette området er det ankret opp ei kommunalt eid flytekai i betong og denne fungerer i dag som 
gjestebrygge. Samtlige førtøyningspirer / gangveier må demonteres og tas opp på land hver høst. 

Rett innenfor er det montert private flytekaier og hele dette anlegget må demonteres og tas opp på 
land hver høst. For å kunne etablere ei trygg havn her må det bygges en molo eller ankres opp en 
meget solid flytende bølgedemper i stål eller betong. 

Vedrørende molo så bemerkes det at det er relativt stor dybde i dette området. 

Teknisk sett er det vurdert at ett slikt anlegg kan bygges her, men at de totale kostnadene vil bli så 
store at dette med stor grad av sannsynlighet ikke vil være mulig å realisere. 

Alternativ nr. 2: Ny småbåthavn innerst inne i vika i Tverrvik. 

Dette området kan ved en overflatisk vurdering peke seg ut som et meget godt alternativ, men ved 
etablering av ei ny småbåthavn her må det gjennomføres omfattende utgravinger i strandområdet og 
videre delvis omfattende mudringer i sjøen.  

Ved utgravinger slik som beskrevet foran vil det sannsynligvis være nødvendig å etablere en 
omfattende sikring av hele havneområdet ved montering av en forankret spuntvegg i grensen mot ny 
havn, dette for å sikre at nærliggende områder ikke raser ut. Også her må det bygges moloer.  

For ordens skyld bemerkes det her at det pr. dato ikke er utført en profesjonell grunnundersøkelse 
med grunnboring og prøvetaking av masser. 

Teknisk sett vil det være mulig å etablere ei ny havn her, men de totale kostnadene vil bli meget stor. 

Alternativ nr. 3: Ny småbåthavn i Kakvika. 

Kakvika er et område som ligger ca. 1,5 kilometer utover langs fjorden i retning fra Tverrvik. 

Her er det for noen år siden montert ei ny flytekai med tilhørende pirer for fortøyning av båter, men 
som en følge av belastning fra vær og vind samt is i fjorden må også dette anlegget demonteres hver 
høst og lagres på land. Ved etablering av ei ny havn her er det et ufravikelig krav at det også her må 
bygges nye moloer for å oppnå en tilfredsstillende løsning. Ved befaringer på stedet er det påvist at 
det er svært dypt i dette aktuelle området. 

Teknisk sett vil det være mulig å etablere ei ny havn her, men kostnadene vil bli så stor at det 
sannsynligvis ikke vil kunne realiseres. 

Alternativ nr. 4: Ny småbåthavn i området mellom Nesodden og Tarneset. 

Aktuelt område for etablering av ei ny småbåthavn er vist på egne tegninger i dette planprogrammet 
og etter nøye vurdering har man kommet fram til at området egner seg meget godt for etablering av ei 
ny småbåthavn.  

I det aktuelle området er det et relativt stort areal som kan disponeres til ny småbåthavn, bygging av 
nye naust samt tilfredsstillende areal til parkering. 

Videre er det påvist meget gunstig dybde utover i fjorden og videre er det registrert tilfredsstillende 
tilgang på fjell som kan sprenges ut og benyttes til bygging av moloer. 

Etter nøye vurderinger har en kommet fram til at dette området teknisk sett egner seg meget godt til 
etablering av ei ny småbåthavn og er totalt sett det beste alternativet. 

Ved etablering av ei ny småbåthavn med moloer slik som vist på tegningene vil man få ei havn som er 
meget godt beskyttet med tanke på belastning fra vind og fra is på vinteren. 

Hele fortøyningsanlegget vil ved valg av rett løsning kunne ligge ute hele vinteren. 
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Ut fra en totalvurdering har en valgt å gå for alternativ 4 som konsekvensutredes. Alternativet vil bli 
vurdert opp mot 0-alternativet. 0-alternativet defineres som dagens situasjon der området fortsatt skal 
utgjøre et uberørt friluftsområde og LNFR- område. 
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 Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

 Planprogram 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget og 
nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal 
beskrive miljøforhold og naturressurser som kan bli berørt, samt antatte problemstillinger som blir 
berørt i planen. Det skal angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag. Så langt som mulig skal en basere seg på foreliggende kunnskap. 

Det vil være behov for utredninger av ulik karakter for å redegjøre for konsekvensene av en plan. 
Disse kan være: 

A. Konsekvensutredninger (jf. KU forskriften) 
 

B. Omtale i planbeskrivelsen (temaer/forhold som påvirkes i liten/mindre grad) 
 

C. Tiltaksutredninger (utredninger knyttet til eventuelle konkrete – planlagte tiltak.) 

 
Tilnærming og metodikk 

For hvert tema gis en kort beskrivelse av dagens situasjon og en vurdering av planens konsekvenser 
både i anleggs‐ og driftsfasen. Det skal også gis en beskrivelse av influensområdet, som vil variere 
etter hvilket tema det dreier seg om. I tillegg medtas omtale av datagrunnlaget og metoder som er 
brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige/tekniske problemer med innsamling og bruk 
av dataene og metodene. I tråd med forskriftene skal vurdering av konsekvenser så langt det er mulig 
baseres på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne. 

Det fokuseres på miljøoppfølging ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller 
avbøte eventuelle skader eller ulemper (avbøtende tiltak) hvis dette skulle bli aktuelt/avdekket. 
Tilsvarende hvis påkrevet, vurderes behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen. 

 Problemstillinger  

I oppstartsmøte ble følgende problemstillinger fremhevet som aktuelle for denne planen (jfr. referat fra 
møtet): 

Naturgitte farer:  

 Det kan være fare for utglidning av området hvor molo planlegges etablert. Det forutsettes at 
planen setter krav om grunnundersøkelser, eventuelt at grunnundersøkelser gjennomføres i 
planfasen for å se om tiltaket lar seg realisere.  

 Området kan være utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann i kombinasjon med 
stormflo. Moloen er i seg selv planlagt for å dempe bølger og isgang. Denne må planlegges 
og prosjekteres i tilstrekkelig høyde. I Beiarelvas flomål, som ikke er bølgeutsatt, er laveste 
tillatte byggehøyde for bygninger satt til 3,5 moh.  
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 Området er spesielt utsatt for sterk vind. Dette gjelder spesielt fallvinder som kommer ned fra 
Seglfjellet på østlig vindretning. Moloen er planlagt for å dempe bølger som kommer av slik 
vind.  

Kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner:  

 Krysset Fv 813 til kommunalvei må avklares med hensyn til økt bruk. Krysset har en uheldig 
utforming, spesielt hvis en skal svinge av kommunal vei i retning Moldjord, eller omvendt. En 
mulig løsning er avkjøring forbudt hvis en kommer fra Moldjord, og forbud mot å svinge inn 
mot Moldjord. Dette må avklares med Statens vegvesen.  

 Området kan bli isolert som følge av blokkert transportnett, men det vil mest sannsynlig ikke 
ha noe å si.  

 Det vil være behov for styrking/sikring av vannforsyningen til området. Havnen er planlagt 
utenfor dagens rekkevidde av vannettet, og tiltakshavere ønsker vannforsyning.  

 Planen må omhandle avløp fra hytter. Det er grunn til å tro at det er skrint dekke og lite 
løsmasser i området.  

 Det kan være behov for styrke av forsyningen av elektrisk kraft til området. Dette må avklares 
med Nordlandsnett.  

Spesiell fare:  

Hvis det planlegges muligheter for bunkring av båter må det vurderes hvorvidt tiltaket havner under 
storulykkesforskriften.  

 Utredninger og analyser 

Foruten 0-alternativet (dvs. dagens situasjon), foreligger det ett utbyggingsalternativ, jf. kap. 4. 
Følgende tematiske utredninger og analyser forslås gjennomført som del av prosessen:  

Tema Beskrivelse 

Geotekniske 
undersøkelser/vurderinger 
(C) 

Undersøkelse av grunnforholdene innenfor planområdet; på land og i sjø 
der det skal fylles ut for molo, etc. Det sjekkes spesielt ut om området har 
tilstrekkelig sikkerhet i forhold til kvikkleireskred, jfr. NVEs veileder nr. 7. 
Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Havnivåstigning, stormflo 
(C) 

Området kan være utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann 
i kombinasjon med stormflo. Moloen er i seg selv planlagt for å dempe 
bølger og isgang. Det må utredes hva som er tilstrekkelig høyde, 
hensyntatt flomvann i kombinasjon med stormflo og framtidig 
havnivåstigning. 

Naturmangfold (A) 
 

Området hvor småbåthavna planlegges er i naturbasen til Miljødirektoratet 
klassifisert som et område med viktig naturtyper; rik strandeng. Det er 
videre registrert arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse i 
området. Her nevnes strandkjeks, slirestarr, skogkråkefot, fjellrundbelg, 
myrtevier, skredarve, småvier, skarmarikåpe, geitesvingel og svartsopp. 
 
Siden området utgjør en rik strandeng er det potensiale for andre 
uoppdagete arter. Gjennomgang av kjent kunnskap som suppleres med 
botanisk befaring/kartlegging våren 2019.  
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Friluftsliv (A) Området hvor småbåthavnen er tenkt er registeret som et viktig område 
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 
Utredningen skal vurdere hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske 
forhold til opphold, rekreasjon, trivsel, samvær og fysisk aktivitet i de 
berørte områdene. 
 
Utredes etter metodikken i veileder for konsekvensutredninger, håndbok 
v712 (Statens vegvesen februar 2018). 
 

 

Utredningsprogrammet vil danne grunnlag for mulig utbygging av planområdet. De øvrige tema i KU 
forskriftens § 21 vurderes av planlegger å ikke medføre behov for konsekvensutredning, men vil bli 
omtalt i planbeskrivelsen. Disse er: 

 Kulturminner og kulturmiljø utover befaring av kulturminne i sjø. 
 Landskap. 
 Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. 
 Sikring av jordressurser (jordvern). 
 Samisk natur- og kulturgrunnlag. 
 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. 
 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 
 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 Barn og unges oppvekstsvilkår. 
 Kriminalitetsforebygging. 
 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 
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 Utbyggingsavtale 
Det er sannsynlig at tiltaket vil kunne generere behov for tiltak på kommunal veg og det kan derfor bli 
aktuelt med utbyggingsavtale. Som del av oppstartsvarslingen er det derfor også varslet om oppstart 
forhandling om utbyggingsavtale med Beiarn kommune. 
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 Planprosess/saksgang 

 Oppstartsmøte og andre møter 

Formelt oppstartsmøte ble avholdt den 19.10.17 hvor følgende deltok: 

 Ivar Skjelstad, (tiltakshaver)  
 Terje Nordland, (forslagsstiller)  
 Trond Johansen, (tiltakshaver)  
 Torbjørn Grimstad, (Beiarn kommune) 

Den 22.02.18 ble det avholdt et oppfølgingsmøte der følgende deltok: 

 Ivar Skjelstad, (tiltakshaver)  
 Terje Nordland, (tiltakshaver)  
 Trond Johansen, (tiltakshaver) 
 Ole Petter Nybakk, (rådmann Beiarn kommune)  
 Torbjørn Grimstad, (saksbehandler Beiarn kommune) 

I sistnevnte møte ble følgende diskutert: forholdet til forskrift om konsekvensutredning, avgrensning av 
reguleringsplan, finansiering/spleiselag reguleringsarbeider og grunnundersøkelser, samt masseuttak 
bak lagerskur. 

 Planprosess 

Planprosessen vil følge de krav til rutiner og saksbehandlingsprosedyrer som plan- og bygningsloven 
og Beiarn kommune anbefaler og krever. 

 Planvarsel i avisa Nordland og på kommunens hjemmeside og med brev til naboer og berørte 
parter iht. oversikt fra Beiarn Kommune. 

 Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet (6 uker). 
 Behandling av innspill til planprogrammet. 
 Planprogrammet fastsettes av Beiarn Kommune. 
 Utarbeidelse av forslag til reguleringsplan i samsvar med planprogrammet og i 

samarbeid med kommunen og andre berørte myndigheter samt interessegrupper og 
berørte parter/grunneiere etter behov. 

 Planforslaget sendes til behandling. 
 Vedtak om offentlig ettersyn/høring av planforslaget. 
 Offentlig ettersyn, 6 ukers merknadsfrist. Berørte parter/naboer kan på nytt gi 

innspill og merknader til detaljer og løsninger i planforslaget. 
 Administrativ behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn. 
 Sluttbehandling og vedtak i bystyret. 
 Klagegang på vedtatt reguleringsplan. 
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Figur 9. Flytskjema planprosess med konsekvensutredning. Lilla bokser presenterer ledd i planprosessen hvor 
det er mulig for berørte parter å medvirke/uttale seg. Rød innramming viser hvor vi er i prosessen. 

Det tas sikte på å ha klart et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn vinteren 2019. 
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 Medvirkningsopplegg 

 Informasjon og medvirkning 

Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer. 

 Forslag til planprogram legges ut på høring i minimum 6 uker samtidig med varsel om oppstart 
planarbeid. Innspill til temaer/forhold som må vurderes under planarbeidet behandles og 
inntas i programmet etter vurdering. 

 Planforslaget med konsekvensutredninger legges ut på høring i minimum 6 uker. 
 

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning som følger: 
 

 Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter i forbindelse med 
utredning av de ulike deltema til planen. Også andre interessenter som gir innspill til 
planprogrammet vil evt. bli kontaktet under arbeidet for avklaringer og vurderinger 
av løsninger. 
 


