KOMMUNEPLANENS AREALDEL
ØKSNES KOMMUNE 2021-2030
PLANID: 1868-2021003

PLANBESKRIVELSE
Dato: 21.09.2021
Vedtatt: 19.10.2021

www.asplanviak.no
side 1 av 25

Dokumentinformasjon
Oppdragsgiver:
Tittel på rapport:
Oppdragsnavn:
Oppdragsnummer:
Utarbeidet av:
Kvalitetssikret av:

Øksnes kommune
Planbeskrivelse - KPA Øksnes
Øksnes - Kommuneplanens arealdel
622541-01
Heidi Martens og Claire Kieffer
Hanne Skeltved

side 2

av 25

Innhold
1.

INNLEDNING .............................................................................................................. 5
1.1.
1.2.

2.

GRUNNLAG ................................................................................................................ 7
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

3.

Plandokumenter ............................................................................................................... 11
Temakart ........................................................................................................................... 11

KONSEKVENSUTREDNING .........................................................................................11
6.1.
6.2.

7.

Forholdet til gjeldende planer ............................................................................................ 9
Lovgrunnlag og planens rettsvirkning ................................................................................. 9

PLANENS DELER ........................................................................................................11
5.1.
5.2.

6.

Planprosess ......................................................................................................................... 9

GJELDENDE PLANER OG PLANKRAV ............................................................................ 9
4.1.
4.2.

5.

Planprogram ....................................................................................................................... 7
Styringsdokument ............................................................................................................... 7
Statlige føringer .................................................................................................................. 7
Regionale føringer............................................................................................................... 8
Kommunale føringer ........................................................................................................... 8

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING ............................................................................... 8
3.1.

4.

Bakgrunn ............................................................................................................................. 5
Mål med planen .................................................................................................................. 5

Utredningstema ................................................................................................................ 12
Metodikk ........................................................................................................................... 12

PLANENS INNHOLD ...................................................................................................14
7.1.
7.1.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.
7.9.3.

Boligbebyggelse ................................................................................................................ 14
Nærmere om B6 ............................................................................................................... 14
Fritidsbebyggelse .............................................................................................................. 15
Fritids- og turistformål ...................................................................................................... 16
Råstoffutvinning og massehåndtering .............................................................................. 16
Næringsbebyggelse........................................................................................................... 17
Myre .................................................................................................................................. 17
Alsvåg ................................................................................................................................ 19
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift........................................................... 19
Havneområder .................................................................................................................. 20
Parkering ........................................................................................................................... 20
Hensynssoner.................................................................................................................... 20
Sikringssone drikkevann med tilhørende nedslagsfelt ..................................................... 20
Faresone skytefelt ............................................................................................................. 21
Soner med særlige hensyn ................................................................................................ 21
side 3

av 25

8.

NÆRMERE OM SÆRSKILTE TEMA............................................................................... 23
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.

9.

Klimatilpasning.................................................................................................................. 23
Stormflo ............................................................................................................................ 23
Marin grense ..................................................................................................................... 23
Flom og skred.................................................................................................................... 23
Myrområder...................................................................................................................... 24

PLANENS SAMLEDE KONSEKVENSER.......................................................................... 25
9.1.
9.2.

Tilrettelegging for et fremtidsrettet næringsliv ................................................................ 25
Attraktivt og variert bolig- og tomtetilbud ....................................................................... 25

side 4

av 25

1.

INNLEDNING

1.1.

Bakgrunn

En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen omtales ofte som et
strategidokument, da den tar stilling til kommunes langsiktige utfordringer, mål og strategier.
Kommuneplanens samfunnsdel for Øksnes har gjennomgått en betydelig revisjon i 2019, og ble vedtatt
i 2020, hvor kommunens innbyggere har vært invitert til å bidra med innspill gjennom flere runder med
workshops, åpne folkemøter, gjestebud, spørreundersøkelser m.m. Over 400 personer deltok i
arbeidet, og samfunnsdelen har blitt en omforent plan som tydelig angir hvordan man ønsker å utvikle
kommunen videre, og hvilke strategier som skal ligge til grunn for at kommunen skal nå sine mål.
Samfunnsdelen inneholder bl.a. et eget kapittel om kommunens arealstrategi for planperioden.
Kommuneplanens arealdel har til formål å følge opp strategiene som er lagt i samfunnsdelen og bygger
dermed direkte på denne. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom den planlagte
samfunnsutviklingen og arealbruken, og angir hovedtrekkene for arealdisponeringen i kommunen.
Arealdelen gir rammer og betingelser for hvilke tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og den
angir hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
I arealdelen angis det hvilke arealer som ikke kan bebygges, og hvilke som kan bebygges og hvordan. I
områder som allerede er bebygd skal arealdelen angi hvordan områdene kan utvikles, fortettes eller
oppgraderes og tas vare på.
Kommuneplanens arealdel består av plankart med arealformål og hensynssoner, planbestemmelser
og denne planbeskrivelsen. I tillegg utgjør konsekvensutredning av planens nye byggeområder,
merknadsbehandlingene, ROS-analysen samt et notat om grusforekomstene i kommunen vedlegg til
planen (jf. pkt. 5.1). Som supplement til plankartet er enkelte tema skilt ut i egne temakart.

1.2.

Mål med planen

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 angir følgende mål for
kommunens
arealutvikling
i
planperioden
(kapittelet
Arealstrategi):
•

Mål: God utnyttelse og fornuftig arealbruk for ulike behov.

Strategi: Vi sørger for gode og oppdaterte arealplaner der
kartgrunnlaget reflekterer den virkelige situasjonen m.h.t
jordkvalitet mm.
Strategi: I kommunens arealplan avsettes det definerte arealer til
spesifikke formål. Vi tilstreber at bruken av tilstøtende arealer ikke
skaper unødige konflikter.
• Mål: Varierte bolig- og tomtetilbud for ulike behov og
generasjoner
Strategi: Vi avsetter attraktive boligområder i arealplan i bygder og tettsteder, vi tar hensyn til at
mange ønsker å bygge med spektakulær utsikt mot hav og fjell. Vi prioriterer erverv og klargjøring av
areal til boligformål.
Strategi: Vi driver aktivt reguleringssamarbeid med private grunneiere og entreprenører.
Strategi: Vi tilrettelegger for ulike utleieenheter herunder hybler, familieleiligheter og
overgangsboliger.
Strategi: Vi tilrettelegger for et mangfoldig boligtilbud.
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•

Mål: Tilrettelegging for næringsutvikling

Strategi: Vi avsetter i arealplanen framtidsrettede næringsarealer, med tilstrekkelig mulighet for
utvikling og utvidelse.
Strategi: Vi prioriterer erverv og klargjøring av areal til næringsformål.
Strategi: Landbruksnæring skal ivaretas når man vurderer utbyggingssaker.
•

Mål: Sterke miljøhensyn ved planlegging av utbyggingsareal

Strategi: Vi sørger for å ha et oppdatert arealregnskap.
Strategi: Vi tilstreber å minske CO2-utslipp ved alle plan- og byggesaker.
Strategi: Vi oppfordrer utbyggere til å ta i bruk arealer som ikke fører til negativ klimaeffekt.
•

Mål: Tilrettelegging for en god stedsutvikling

Strategi: Vi satser videre på Myre som kommunesenter, ved lokalisering av viktige fellesfunksjoner som
kulturhus, bibliotek, basseng m.m.
Strategi: Vi tilrettelegger for en naturlig forlengelse av Myre sentrum østover.
Strategi: Vi vil prioritere god stedsutvikling i tettsteder og bygder som tar hensyn til universell
utforming, estetikk, turløyper, grønne lunger og lekeplasser.
Strategi: Vi arbeider for livskraftige bygder og en best mulig utvikling i perifere deler av kommunen.
Strategi: Kommunen skal satse på fortetting, men også tillate boligbygging i spredte områder der det
finnes infrastruktur fra før.
Strategi: Vi prioriterer utarbeiding av en funksjonell strandsoneplan.
•

Mål: Tilrettelegging for fritidsbebyggelse i avgrensede attraktive områder

Strategi: Vi avsetter attraktive områder for fritidsboliger i områder der dette ikke hindrer
allmennhetens bruk av friluftsområder.
•

Mål: Ta vare på naturområder og sårbart plante- og dyreliv

Strategi: Vi sørger for bærekraftig bruk av vernede områder.
Strategi: Vi sørger for god tilgjengelighet for allmennheten til natur- og friluftsområder.
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2.

GRUNNLAG

2.1.

Planprogram

Som grunnlag for revisjon av kommuneplanens arealdel ligger
planprogrammet.
Planprogrammet er et dokument som beskriver planprosessen,
planarbeidets elementer, samt opplegg for medvirkning og
metodikk
for
konsekvensutredning.
Hensikten
med
planprogrammet er å styrke den innledende fasen av
planarbeidet, og skal derfor være forpliktende for det kommende
planarbeidet.
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel ble
utarbeidet og sendt ut på høring i 2015 og fastsatt i
formannskapet august 2019.

2.2.

Styringsdokument

2.2.1.

Statlige føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging for å
fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale
forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges
til grunn for statlige myndigheters medvirkning i
planleggingen, og er dermed spesielt viktige føringer for
arbeidet med arealdelen.
For perioden legger regjeringen vekt på at vi står overfor fire
store utfordringer:
•
•
•
•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom
blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det
gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste
verktøy. Regjeringen har også bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge.
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Øvrige statlige føringer
Gjeldende statlige planretningslinjer som er lagt til grunn for arealdelen:
•
•
•
•
•
•
•
2.2.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2.3.
•
•
•
•
•
•
•

3.

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, gyldig fra 1994
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, gyldig fra 1995
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, gyldig fra 2018
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, gyldig fra
2011
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, gyldig fra 2014
Nasjonal gå- og sykkelstrategi
Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging
Regionale føringer
Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 (vedtatt februar 2013)
Strategisk plan for jordvern i Nordland 2021-2024 (vedtatt februar 2021)
Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 (vedtatt oktober 2018)
Klimaprofil for Nordland, oppdatert juli 2017
Rammeplan for avkjørsler Nordland
Landskap i Nordland (landskapskartlegging)
FylkesROS for Nordland 2019
Regional friluftstrategi
Nordland fylkeskommunes: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Kommunale føringer
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2020-2024 (revidert 2019)
Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes 2017-2020 (vedtatt 19.03.2018)
Kommunedelplan Kultur & Fritid 2017 - 2020
Hovedplan Vann og Avløp 2018 – 2025 (vedtatt 18.11.2018)
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, vedtatt 20.05.2020
Kommunal planstrategi 2020-2023, vedtatt 05.11.2020
Landbruksplan 2015-2020, vedtatt 22.06.2015

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Til å utarbeide planen har Øksnes kommune nedsatt en arbeidsgruppe bestående av relevante
representanter fra kommuneadministrasjonen og innleide konsulenter fra Asplan Viak. Styringsgruppa
i arbeidet er formannskapet, og kommunestyret har vedtaksmyndighet.
Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel 1996-2006 startet i 2015. Det ble den gang
utarbeidet et forslag til planprogram som ble sendt på høring til myndigheter. Det kom inn flere innspill
som ble arkivert, men planarbeidet stoppet opp og innspillene ble ikke behandlet. I 2019 gjennomførte
Øksnes kommune et omfattende arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og det ble vedtatt å
starte opp igjen arbeidet med arealdelen. Planfaglig konsulentbistand ble innhentet og planprogram
justert i tråd med de arkiverte innspillene, fastsatt og sendt ut sammen med varsel om gjenopptatt
planarbeid.
Etter oppstartsvarsel ble det avholdt åpne folkemøter på rådhuset i Øksnes, hvor samtlige innbyggere
og interesserte var velkomne til å få informasjon om arbeidet og komme med innspill. Det ble i møtene
oppfordret til å sende innspill skriftlig. Samtlige innspill ble behandlet (vedlegg: Merknadsbehandling
etter varsel om oppstart), og basert på merknadsbehandlingen ble flere av innspillene
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konsekvensutredet (vedlegg: Konsekvensutredning) og planforslag utarbeidet. I en ordinær
planprosess er et møte med overordnete myndigheter i regionalt planforum et vanlig element. Pga
Corona-utbruddet mars 2020 kunne ikke slikt møte avholdes, men et avkortet dialogmøte med
Nordland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland ble likevel avholdt digitalt. Etter møtet ble
planen justert i tråd med innspill fra myndighetene.
Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det kom inn nye merknader fra innbyggere
og myndigheter. I tillegg kom det inn innsigelser fra Statsforvalteren i Nordland (tidl. Fylkesmannen)
og Fylkeskommunen i Nordland til deler av planforslaget. Merknadene er blitt behandlet (vedlegg:
Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn) og innsigelsene forsøkt løst etter flere dialogmøter med
Fylkeskommunen og Statsforvalteren, og et revidert planforslag ble sendt ut på begrenset høring fra
mai til juli 2021. Merknadene som kom inn til den begrensede høringen ble behandlet (vedlegg:
Merknadsbehandling etter begrenset offentlig ettersyn mai-juli 2021) og et revidert planforslag
utarbeidet.

3.1.

Planprosess

Aktivitet

Varsel om oppstart og planprogram på høring
Fastsettelse av planprogram
Gjentatt varsel om oppstart og fastsatt planprogram.
Annonsering i lokal avis og på kommunens hjemmeside.
Åpne folkemøter på Øksnes rådhus
Frist for innspill til oppstart
Arbeidsmøte i Formannskapet
Avlyst: Regionalt planforum Nordland
Dialogmøte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen
Planforslag førstegangsbehandlet i Kommunestyret
Høring og offentlig ettersyn
Planforslag andregangsbehandlet i Kommunestyret
Begrenset høring og offentlig ettersyn
Endelig vedtak i Kommunestyret

4.

GJELDENDE PLANER OG PLANKRAV

4.1.

Forholdet til gjeldende planer

Dato/ tidsrom
2015
27.08.2019
11.09.2019

09.10.2019
25.10.2019
11.02.2020
12.03.2020
25.03.2020
16.06.2020
25.06.2020-27.08.2020
04.05.2021
20.05.2021-06.07.2021
19.10.2021

Denne planen avløser kommuneplanens arealdel 1996-2006 for landområdene i Øksnes kommune.
Kommuneplanens arealdel 1996-2006 gjaldt heller ikke for kommunens sjøområder og
kommunedelplan for kommunens kystområder vedtatt 25.11.1992 videreføres fremdeles uendret
etter vedtak av denne plan.
Øksnes kommune deltar i det pågående interkommunale plansamarbeidet om en felles kystsoneplan
for Vesterålen, og nye føringer for arealbruk i sjø vil bli lagt i kystsoneplanen.
Det finnes mange regulerte områder i kommunen og kommuneplanens arealdel viderefører disse
uendret (vedlegg: Gjeldende reguleringsplaner). Dersom disse skal oppheves følger
saksbehandlingsreglene av PBL. § 12-14.

4.2.

Lovgrunnlag og planens rettsvirkning

Plan- og bygningsloven § 11-5 slår fast at: «Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som
viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.» Og videre:
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«Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas
ved disponeringen av arealene»
Rettsvirkningen av kommuneplanens arealdel hjemles i plan- og bygningsloven § 11-6 som sier at:
«Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak (...).» Med dette menes at
fremtidige tiltak ikke må være i strid med de vedtatte arealformål i planen. Dette gjør seg gjeldende
for arealer i og på grunnen, arealer i bygninger og anlegg, i og på vassdrag og i luftrommet over grunnen
og vassdrag.
Arealdelen fastsetter et såkalt positivt forbud mot tiltak som er i strid med planen. Det vil si at tiltak
som er i tråd med planen tillates. På denne måten sikrer man en forutsigbar arealforvaltning i
kommunen. Forbudet mot tiltak som er i strid med planen gjelder så vel for statlige og
fylkeskommunale organ som for kommunen selv og også for private.
For at kommuneplanen skal kunne fungere som et sentralt styringsdokument i kommunen er det
avgjørende at de etterfølgende vedtak av betydning for arealbruken respekterer planen og bidrar til
at den følges.
Fra og med vedtaksdato opphever denne arealplanen rettsvirkningen av Kommuneplanens arealdel
med kystsoneplan 1996-2006. Plankart og bestemmelser utgjør de juridisk bindende delene av planen.
Planbeskrivelse, vedlegg og temakart er supplerende elementer som er utarbeidet for å utdype de
sentrale plandokumentene.
Et virkemiddel som er benyttet for å sikre en forutsigbarhet i kommunens arealutvikling er å videreføre
de gjeldende reguleringsplaner som finnes i kommunen uendret i ny arealdel til kommuneplanen.
Disse er angitt med detaljeringssone H910 i plankartet og man har i den grad det er mulig også beholdt
bestemmelsene uendret. Dersom det likevel skulle oppstå motstrid mellom kommuneplanen og eldre
reguleringsplaner (vedtatt før kommuneplanen) i konkrete saker, vil arealdelen gjelde foran
reguleringsplanen på de områder hvor det er motstrid. Hvor langt en eventuell motstrid rekker vil bero
på en konkret tolkning av planene.
Kommuneplanens arealdel gir ikke kommunen direkte ekspropriasjonsadgang og planen innebærer
ikke gjennomføringsplikt for tiltakene.
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5.

PLANENS DELER

5.1.

Plandokumenter

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter og vedlegg:
•
•
•
•
•

5.2.

Plankart (PDF og digitalt)
Temakart
Planbestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse (dette dokumentet)
Vedlegg:
o Merknadsbehandling – oppstart
o Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn
o Merknadsbehandling etter begrenset offentlig ettersyn mai-juli 2021
o Konsekvensutredning av nye byggeområder
o Liste over gjeldende reguleringsplaner
o Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
o Notat - Mineralforekomster, masseuttak og massedeponi, Asplan Viak
o Oversikt over ny bebyggelse og arealreduksjon

Temakart

I tillegg til plankartet er det utarbeidet ti temakart som plangrunnlag. Disse skal være retningsgivende
for all byggesaksbehandling og kommende planarbeid. I planbestemmelsene finnes enkelte
henvisninger til konkrete temakart.
Temakartene viser følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Temakart 1: Naturfare
Temakart 2: Kulturminner og kulturmiljø
Temakart 3: Landbruk og myr
Temakart 4: Regulerte boligtomter
Temakart 5: Reguleringsplaner
Temakart 6: Grafittforekomster
Temakart 7: Friluftsliv
Temakart 8: Funksjonell strandsone
Temakart 9: Natur
Temakart 10: Mineralressurser

KONSEKVENSUTREDNING

Til kommuneplanens arealdel stiller forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 krav om
utredninger for å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn, og at disse blir vurdert under planleggingen av tiltaket.
Konsekvensutredning på kommuneplannivå skal baseres på eksisterende grunnlagsdata, så det er ikke
gjort noen nye registreringer for denne konsekvensutredningen. Utredningen kan avdekke forhold
som må følges opp i reguleringsplan, og gir da uttrykk for dette.
Konsekvensutredningen omfatter nye områder for utbygging og områder som skal utvides i forhold til
avgrensning i kommuneplanens arealdel 1996-2006. Konsekvensutredning av de enkelte områdene
ligger som vedlegg til planen.
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6.1.

Utredningstema

For nye utbyggingsområder eller for områder som får en endret arealbruk (ikke endring til LNFR) skal
det lages en verdi- og konsekvensutredning (KU).
For hvert område skal det gjennomføres en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt i
verdivurderingen, og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken, er konsekvensene
vurdert. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på kjente registreringer i kommunen,
registreringer hos regionale myndigheter, planfaglig skjønn, innspill fra innbyggere og andre kjente
opplysninger. Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå. Utredninger gjort i
kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal utredes i påfølgende reguleringsplan.
I verdi- og konsekvensutredningen er følgende tema vurdert:
Natur- og miljøressurser
Naturverdier og biologisk mangfold
Jord- og skogressurser
Funksjonell strandsone, sjø og vassdrag
Landskap

Databaser/ kilder
Naturbase.no
gardskart.nibio.no
kart.ssb.no/
nordlandsatlas.maps.arcgis.com (landskapskartlegging
med verdisetting NIN)
Løsmasser: geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
Berggrunn: nordlandsatlas.maps.arcgis.com
Hensynssoner grafitt: NGU report 2019.31
Grus og pukk: http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/
geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Mineralressurser

Havnivåstigning
Samfunn
Kulturminner og kulturmiljø (herunder samiske
kulturminner)
Forurensning (herunder klimagassutslipp)
Friluftsliv og folkehelse
Barn og unge
Næringsliv og sysselsetting (herunder reiseliv)
Havbruk og fiskeri
Infrastruktur, transportbehov og kommunalt
tjenestetilbud (herunder statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og transport
planlegging)

6.2.

nordlandsatlas.maps.arcgis.com
Askeladden/Riksantikvaren
Miljøfaglig vurdering
nordlandsatlas.maps.arcgis.com (Kartlagte friluftsområder
MDIR)
Planfaglig vurdering
Innspill fra aktører, politikere og kommuneadministrasjon
Innspill fra aktører, politikere og kommuneadministrasjon
Planfaglig vurdering

Metodikk

Forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veileder ligger til grunn for utredningsarbeidet og
følgende framgangsmåte er fulgt:
Trinn 1:
Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområdet. Områdenes avgrensning følger som
regel av merknad fra grunneier eller interessent, eller er basert på kommunens egen vurdering av
områdets egnethet til et aktuelt formål. Naturlig influensområde avgjøres med tanke på aktuelt tema
og ønsket formål avsatt i planen.

side 12

av

Trinn 2:
Områdets verdi for hvert tema vurderes på bakgrunn av foreliggende data og avgrensning av området.
Verdi settes på en fire-delt skala:
0
I
II
III

Trinn 3:

Ingen verdi
Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi

Omfanget av foreslått/planlagt tiltak vurderes i forhold til 0-alternativet (ingen utbygging/ endret
arealbruk) for hvert tema. Omfang settes på en ni-delt skala:
------0
+
++
+++
++++

Meget stort negativt omfang
Stort negativt omfang
Middels negativt omfang
Lite negativt omfang
Intet omfang
Lite positivt omfang
Middels positivt omfang
Stort positivt omfang
Meget stort positivt omfang

Trinn 4:
Områdets verdi og tiltakets omfang resulterer i en konsekvens
for hvert enkelt tema. For å fastsette konsekvens benyttes
konsekvensvifta fra Statens vegvesens håndbok om
konsekvensanalyser.

Trinn 5:
Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av vurdering av
konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, lokalkunnskap og eventuelle
spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. Her inngår en vurdering av forslagene til
enkeltområder opp mot målene i kommunens strategi for fremtidig arealbruk. Det konkluderes med
en faglig anbefaling for videre behandling i planarbeidet.
Det vises til konsekvensutredning av enkeltområder i vedlegg.
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7.

PLANENS INNHOLD

7.1.

Boligbebyggelse

Kommuneplanens samfunnsdel har noen tydelige mål når det gjelder tilrettelegging for boligbygging,
og noen konkrete strategier for måloppnåelse. Flere av strategiene peker direkte på arealdelen og er
derfor fulgt opp i dette planarbeidet. Det vises til kapittel 1.2 for de konkrete målene fra
samfunnsdelen.
Det er et sentralt mål å tilrettelegge for varierte bolig- og tomtetilbud for ulike behov og generasjoner.
Det er viktig for Øksnes kommune å stille boligtomter til disposisjon der folk ønsker å bygge og bo.
Samtidig er man innforstått med at en moderne arealplan skal være avklarende og at det ikke kan
stilles areal tilgjengelig overalt. Planen skal avveie de ulike hensyn opp mot hverandre og prioritere
områder for konkrete formål.
For ren boligbebyggelse med krav om detaljreguleringer er det derfor i planen avsatt områder på Myre
og Sommarøy. Det finnes mange regulerte, ubebygde boligtomter på Myre, men ved en gjennomgang
av restkapasiteten i disse har man funnet at det er et behov som står relativt udekket i de gjeldende
reguleringsplanene: behovet for spektakulære boligtomter. Planen avsetter derfor areal for dette, men
da med krav om reguleringsplan. Kommunen har videre som strategi å bidra i slik regulering, enten
ved selv å regulere eller ved å inngå samarbeid med private aktører. Dette kan bli aktuelt i tiden
fremover.
Det er også et mål om å tilrettelegge for miljøvennlig boligbygging fremover, og i dette ligger prinsippet
om fortetting. Myre er allerede kommunens tettest bebygde område, og der tjenestetilbudet er størst.
Det er derfor i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging å
tilrettelegge for at hovedtyngden i den fremtidige boligbyggingen legges til Myre.
7.1.1. Nærmere om B6
For å sikre at Øksnes kommune fortsatt skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i, er det
nødvending å kunne legge til rette for attraktive boligtomter. Øksnes kommune konkurrerer om
innbyggere i fremtiden for å sikre arbeidskraft. For å møte sektormyndighetenes krav er områdene
som før var tillatt til spredt bebyggelse betydelig redusert (jf. pkt 7.6). Antall dekar hvor det vil tillates
etablering av nye enheter (i spredt LNFR) er redusert med 87,6% fra 41 875 daa i gjeldende arealplan
til 5 190 daa i revidert arealplan.
Etter høring og offentlig ettersyn av arealplanforslaget, kom det blant annet innsigelse til område B6
på Sommarøya. Området ønskes regulert til boligbebyggelse, og det er et sterkt politisk ønske om å ta
inn arealet for å kunne dekke behovet for spektakulære boligtomter. Området er kontroversielt av
flere grunner ettersom boligbygging i området kommer i konflikt med statlige retningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Området kan i tillegg få konsekvenser for
landskapsverdien og friluftslivet. Videre er det potensiale for boligbygging i allerede planavklarte
områder og et potensiale for ytterligere fortetting i Myre sentrum.
I en fremtidig reguleringsplan for området vil det dermed stilles krav til å ivareta stier i området (og
eventuelt fullverdig erstatte disse om de blir berørt), samt sikre grønne korridorer gjennom området.
Tilgang til strandsonen for allmennheten skal sikres, og det skal tilrettelegges for et felles
friluftslivsanlegg i området, som vil komme allmennheten til gode. For å hensynta landskapsverdiene,
stilles det krav til landskapsplan og mulighetsstudie for området som konkretiserer framtidig bruk og
opparbeiding, og synliggjør konsekvenser for omgivelsene.
Når det gjelder potensiale for boligbygging i allerede planavklarte områder viser det seg at flere
områder som har vært klargjorte siden 70-tallet enda ikke er bygget ut eller benyttet. Disse har vist
seg å ikke dekke innbyggernes krav og behov som har resultert i at kommunen har en del ledige
boligtomter. Dette tyder på at innbyggernes krav til tomter har endret seg gjennom 40-50 år.
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Kommunen vil derfor starte en prosess med å avregulere flere tomter av denne typen. Det skal i årene
fremover jobbes med ny sentrumsplan for Myre sentrum; som en del av arbeidet vil man gå gjennom
eldre reguleringsplaner, samt se på mulighet for fortetting i sentrum.
For å minske boligregnskapet til kommunen, og rettferdiggjøre et nytt boligområde på Sommarøy, er
det lagt inn en rekkefølgebestemmelsene til B6, om at deler av reguleringsplan med planID-1983001
(plannavn: Sommarøy 1) skal tilbakeføres til LNFR, før en plan for B6 kan vedtas. Her er det tenkt at
uattraktive, ubebygde boligtomter som eies av Øksnes kommune skal omreguleres. I tillegg vil det
være aktuelt å omregulere vegarealer som dermed ikke er nødvendige.
For Øksnes kommune handler det om å være fremoverlent og å legge til rette for en fremtidig utvikling
og befolkningsvekst, i tråd med målene i samfunnsplanen (jf. pkt.1.2).

Figur 1: Boligtomter i plan 1983001 som skal omreguleres til LNFR som en rekkefølgebestemmelse for B6

7.2.

Fritidsbebyggelse

Bygging til fritidsformål i Øksnes har i stor grad skjedd spredt og uten overordnet strategi. Det finnes
ikke en nøyaktig oversikt over antallet fritidsboliger, eller antall fradelte ubebygde tomter, i
kommunen. Noe som bidrar til å redusere oversikten, er at flere boliger har blitt omdisponert fra bolig
til fritidsboliger. I tillegg finnes mange boliger som ikke formelt er omdisponert, men som benyttes til
fritidsformål.
Fritidsbebyggelse er viktig for Øksnes da det bidrar til aktivitet, trivsel og handel, og utgjør også en del
av kommunens tilrettelegging for turisme. Samtidig har kommunen erfart at fritidsbebyggelse bør
lokaliseres utenfor boligområder, og man ønsker at fritidsbebyggelse holdes utenfor tettstedene. Ny
fritidsbebyggelse ønskes lokalisert i områder som allerede er tatt i bruk til formålet fremfor å «ta hull
på» nye områder.
I kommuneplanen legges det til rette for ny fritidsbebyggelse innenfor følgende arealkategorier i
planen:
•
•

Fritidsbebyggelse
Spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område (se 7.6)

Som prinsipp har man i planen åpnet for fritidsbebyggelse i LNFR-områdene som er delvis bebygget
fra før, og det er lagt opp til en forenklet prosess med å få oppføre fritidsboliger i disse områdene.
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Intensjonen er å verne LNFR-områder som er ubebygget, evt. lite nedbygget, mot utbygging. Dette gir
attraktive tur- og friområder for alle, fremfor at den enkelte hyttebyggers omgivelser gis høyeste
prioritet. Samtidig har fokus vært å avsette attraktive arealer til fritidsbebyggelse, slik at folk faktisk
skal finne egnete tomter. Hvert område er gitt en betegnelse og antallet nye fritidsboliger som tillates
i LNFR-områdene er angitt i planbestemmelsene.
Det er kun ett felt som avsettes til ren fritidsbebyggelse (BFR1) i planen og dette er direkte basert på
et konkret innspill som kom til varsel om oppstart av planarbeidet. Området ligger på Åsneset innerst
i Steinlandsfjorden og er godt egnet for tilrettelegging for flere fritidsboliger i en klynge. Det er
muligheter for å etablere småbåthavn og naust. Adkomstforholdene fra fylkesvegen er imidlertid
dårlige, og flere forhold må avklares gjennom reguleringsplan (se planbestemmelsene).

7.3.

Fritids- og turistformål

Det finnes flere etablerte campingplasser i Øksnes og disse er markert i planen med nåværende formål
for å sikre mulighet for videre drift.
Ved Alsvågvassdraget ligger en etablert, men uregulert campingplass og det er meldt om behov for
utvidelse av anlegget. Dette ligger imidlertid innenfor avgrensningen for vassdragsvernområdet for
Alsvågvassdraget (185/1). Det er derfor stilt strenge krav i planbestemmelsene til en ev. utvidelse og
til nye tiltak innenfor dagens avgrensning for campingplassen. Planbestemmelsene sikrer at
campingplassen reguleres dersom det skal kunne etableres nye tiltak innenfor dagens avgrensning,
eller dersom arealet som er avsatt til utvidelse skal kunne benyttes. Til regulering skal en
miljøoppfølgingsplan utarbeides for å verne vassdraget mot avrenning o.l. Det er også føringer som
begrenser omfanget på de tiltak som kan etableres.
På Skogsøya kom det innspill med ønske om å muliggjøre etablering av et turistanlegg. Areal BFT7 er
avsatt i tråd med innspillet, og tiltak vil utløse krav om regulering. Til regulering vil forhold som adkomst
og hensyn til eksisterende bebyggelse i området avklares.
De øvrige campingplassene i kommunen er avsatt med dagens arealavgrensning. Innenfor områdene
kan det tillates tiltak som er i tråd med arealformålet. Arealformålet omfatter næringsaktivitet
tilknyttet fritid og turisme, og inkluderer dermed ikke private fritidsboliger.

7.4.

Råstoffutvinning og massehåndtering

Kommunen har flere områder hvor det tidligere er tatt ut masser, i større og mindre grad, men som
ikke er lukket og avsluttet på en ordentlig måte. Disse står som krater eller sår i landskapet. Til
planarbeidet kom det ingen konkrete innspill fra næringsaktører om disse områdene, men kommunen
er kjent med behovet for områder som kan benyttes som deponi for rene overskuddsmasser fra andre
tiltak. For å redusere transportbehovet, og for å sikre tilgang på masser ved senere behov, er det
gunstig å avsette areal for slike deponi internt i kommunen, og flere av disse tidligere uttaksområdene
er godt egnet for dette.
Tidligere uttaksområder som kan være egnet for deponi er markert som fremtidig «andre typer
bebyggelse og anlegg»-formål. Områdene vil kun kunne benyttes til deponi, og ikke til ytterligere uttak.
Planbestemmelsene sikrer at det kun kan deponeres rene masser og hvordan disse områdene skal
benyttes og driftes.
Det avsettes ett område for et fremtidig og omfattende masseuttak; BRU8 ved Staven. En
områderegulering for næring/ industri samt havn ved Staven er nylig vedtatt og ved å muliggjøre
masseuttak i tilknytning til området, som en utvidelse av eksisterende masseuttak i området,
begrenses behov for transport betydelig, og anlegget ved Staven kan realiseres raskere.
Kommuneplanen stiller krav om reguleringsplan, med drifts- og tilbakeføringsplan, for masseuttaket.
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7.5.

Næringsbebyggelse

Øksnes er en næringsvennlig kommune, med et svært aktivt næringsliv. Det finnes flere store
næringsaktører i kommunen og en naturlig arena for utvikling er i stor grad knyttet til fiskeri og
havbruk. I Myre havn er arealene under stort press og det finnes lite tilgjengelig areal for nye
etableringer. Dette virker begrensende på et næringsliv med potensiale for stor vekst. Det er derfor i
kommunens interesse å tilrettelegge areal for utvidelser og nye etableringer. Dette målet er tydelig
forankret i kommuneplanens samfunnsdel.
I planen avsettes flere områder i tråd med innspill som kom inn til folkemøter i oppstartsfasen av
planarbeidet. Det er spesielt rundt Myre at behovet for næringsareal er stort. I de sentrumsnære
områdene behøves areal for handel, kontor, service, bevertning etc. for å imøtekomme behovet, uten
å styre arealbruken for strengt avsettes arealer til kombinert formål. I øvrige deler av kommunen
behøves areal for tørking av fisk på hjell. De sistnevnte arealene er i bruk kun deler av året, men
erfaring tilsier at det oppstår minst uenigheter dersom disse legges et stykke vekk fra bebyggelse. Dette
er ivaretatt i planen.
BKB2 avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg. Innenfor området kan det tillates forretning,
tjenesteyting, kontor, lager, lett industri og bevertning.
Områdene BN3, BN4, BN5 og BN6 er «nye» områder som kan være aktuelle for tørking av fisk, i tillegg
til de områdene som allerede er i bruk til formålet hvor planen åpner for utvidelser.
7.5.1.
Myre
Myre skal satses på som kommunesenter og tettsted. Kommunen har som mål at utvidelse av Myre
sentrum skal ha en nær tilknytning til eksisterende sentrumsareal. Øksnes kommune vil tilrettelegge
for en naturlig forlengelse av Myre sentrum østover (jf. samfunnsplanen). Myre er en av Norges største
hvitfisk havner. Havna, hvor flere fiskeri- og havbruksbedrifter har sin lokalitet, ligger i Myre sentrum.
Mesteparten av Myres handelsvirksomhet ligger langs Storgata. Sentrum består av næring, boliger og
offentlige tjenester. Med utgangspunkt fra Myre rådhus er det gangavstand til Myre skole, Øksnes
idrettspark, Øksnes helsesenter, Myre sykehjem, Myre havn og Myre kirke. Innenfor en radius på
1,5 km fra rådhuset ligger boligområdene Svartbakken, Sandviksbakken/ Dalen, Langryggen og deler
av Sommarøya.
I Myre er det spesielt behov for areal til to typer næring: fiskeri- og havbruksrelatert næring og
plasskrevende handel og lager.
7.5.1.1.
Nærmere om BN10
I området BN10 tilrettelegger planen for etablering av bl.a. plasskrevende handel. BN10 krever utfylling
i Inner-Myrvågen og ligger i tilknytning til et område som ble regulert i 1976. Innenfor det regulerte
området har kommunen pågående byggesaker, men en mer hensiktsmessig bruk av området ville blitt
mulig dersom man kunne åpnet for en utvidelse. Planen tilrettelegger for en slik utvidelse (BN10), men
det stilles krav om en helhetlig reguleringsplan for reguleringsområdet i plan 1976004 og BN10.
Fiskeriaktivitet i og langs Myre havn er en del av Myres historie og identitet som kystsamfunn
(samfunnsplan, 2020). Fiskerinæringen har hatt stor vekst i senere år og flere fiskeri- og
havbruksbedrifter er etablert omkring Myre indre og ytre havn. Det finnes svært få ledige
næringsarealer i Myre indre havn. Dette betyr at næringslivet i denne delen av kommunen ikke kan
utvikle seg. Vi viser i denne sammenhengen til en av bedriftene Kattnesbukta som ikke kan utvikle seg
slik de ønsker på grunn av mangel på areal.
BN10 ligger i nær tilknytning til den store fiskerihavna på Myre og arealformålet tilrettelegger for
etablering av blant annet plasskrevende handel. Næringen har behov for mer areal til eksempelvis
lager og etablering av servicevirksomhet. Disse yter tjenester til fiskeri- og havbruksnæringen. BN10området er godt egnet til dette med hensyn til logistikk, drift og vedlikehold. Dersom utvikling av
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etablert næring i dette området skal flyttes til andre steder vil dette medføre en betydelig
miljøkonsekvens i form av økt trafikk og transport.
BN10 krever utfylling i Inner-Myrvågen og ligger i tilknytning til et område som ble regulert i 1976. Med
unntak av området helt i øst i det regulerte næringsområdet i Inner-Myrvågen, foreligger det nå
søknader og planer for utbygging. Området har lenge vært uten igangsetting av tiltak grunnet uklarhet
i eierskapsforhold. Dette er nylig avklart i en jordskiftesak. Kommunen forventer at det startes
utbygging i løpet av kort tid. Innspillet BN10 om utvidelsen av næringsarealet i Inner-Myrvågen er et
direkte resultat av arealmangel.
Selv om det nå planlegges for litt mer enn hva som konkret planlegges utbygd i BN10 så er ikke dette
«overskuddsplanlegging». Kommuneplanens arealdel har et 10-års perspektiv og kommunen må
derfor planlegge utvikling i denne tidshorisonten. Som kjent er det slik at en næringsaktør som ønsker
å etablere seg i en kommune ikke kan vente flere år på revisjon av arealplan og etterfølgende
utarbeidelse av detaljplan. Da flytter de heller til en annen kommune. Dette finnes det gjentatte
eksempler på.
Det stilles krav om en helhetlig reguleringsplan for reguleringsområdet i plan 1976004 og BN10, hvor
også naturverdiene i området skal ivaretas. Dette tydeliggjøres gjennom båndleggingssoner over
gjeldende plan, som skal hindre utbygging i tråd med gjeldende plan i påvente av ny reguleringsplan
for området. med konsekvensutredning for naturmangfold. Detaljregulering vil sette føringer for
utbyggingstakt, rekkefølgebestemmelser og definere endelige arealavgrensninger, basert på
konsekvensutredningen for naturmangfold.
Alternativ plassering som kommunen har vurdert er Staven industriområde. Dette området er best
egnet for næringsaktivitet som ikke er ønskelig i sentrumsnære områder. Dette vil være bedrifter som
skaper lukt, støy og har behov for dype farleder inn til havn. En annen alternativ lokalisering er
områdene øst for sentrum ved Langryggen (ved BKB2). Områdene er nært tilknyttet vei og
infrastruktur, men er likevel ikke ideelle da de befinner seg et stykke fra Myre havn. Kommunen har
vurdert det som mest fornuftig å samlokalisere fiskerinæringen. Kommunen ønsker å være proaktiv og
fremoverlent og legge til rette for utvikling av næringsareal i kommunen. Kommunen ønsker aller
minst å komme på etterskudd og ikke kunne tilby utvikling.
7.5.1.2.
Nærmere om BN11
BN11 er avsatt for å imøtekomme sterke ønsker fra etablerte næringsaktører i havna. De opplever i
dag å ha trange vilkår og plasskrevende lagring av utstyr etc. må derfor skje andre steder enn i havna.
Dette har krevet mye transport. Ved å avsette areal til lagring og hvileplass for trailere vil man kunne
redusere transportbehovet til og fra Mye havn betydelig. Denne transporten har en stor tungbilandel,
og det vil dermed bidra til økt trafikksikkerhet og en reduksjon i støy- og støv belastning for beboere i
nærheten av havna.
7.5.1.3.
Nærmere om BKB2
BKB2 er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg. Dette er et område som kan være egnet for flere
ulike formål, gjerne i kombinasjon. Det er i utgangspunktet tenkt på forretning, service og lett industri,
men kan også være aktuelt for kontor, bevertning og annet.
Øksnes kommune trenger et areal som BKB2 å tilby utbyggere av foreningsvirksomhet. Kommunen har
per i dag få eller ingen slike ledige arealer. I dette tilfellet står det en utbygger klart til å etablere seg
på området. Denne utbyggeren må vite at det finnes mulighet for fremtidig utvikling.
Myre tettsted har over 50 næringsvirksomheter i sentrumsområdet markert i kartet (jf. Figur 2).
Området strekker seg fra Storgata 22 i vest, til og med BKB2-området i øst.
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Figur 2: Næringsvirksomheter i sentrumsområdet befinner seg hovedsakelig innenfor det markerte området.

Sentrumskjernen har en utstrekning på ca. 1,1 kilometer. Tjenesteytelser utgjør rundt 30 bedrifter, 18
handelsvirksomheter og tre serveringssteder. Ytterligere ni bedrifter ligger like utenfor
sentrumskjernen ved Myre havn. Ved innkjøring til Myre sentrum fra Sortlandsveien ligger Øksnes
Handlespark. Her finner vi følgende handelsvirksomheter: Apotek 1, Vinmonopolet, XL bygg AS og
Coop Extra. Handelsparken ligger 120 meter unna BKB2-området.
Den planlagte virksomheten på BKB2 egner seg ikke i andre områder som eksempelvis Staven eller
BN10. Det er viktig at virksomheten ligger nært andre butikker, kollektivtransport, offentlige tjenester,
lege, sykehjem og omsorgsboliger. På denne måten reduserer man bruken av bil som igjen gir en
miljøgevinst.
7.5.2.
Alsvåg
Også i Alsvåg er arealet i havna under sterkt press, og uten mulighet for å utvide dagens næringsarealer
innover land. For å muliggjøre utvikling av etablert næringsvirksomhet i Alsvåg er det avsatt areal i
områdene BN13 og BN14 for utfylling og utvikling til formål i tilknytning til etablert molo. Områdets
egnethet mtp. dybde- og strømningsforhold er ikke avklart og bør vurderes i innledende fase av en ev.
reguleringsprosess.

7.6.

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Den aller største delen av kommunens landareal avsettes til LNFR-formål, og i noen svært begrensete
deler av dette åpner planen for noe fremtidig, spredt bebyggelse. I tråd med oppdaterte bestemmelser
om arealforvaltning i plan- og bygningsloven er det stilt strenge krav til antall, lokalisering og utforming
for ny bebyggelse i disse områdene.
De områdene som avsettes for spredt bebyggelse i LNFR er i hovedsak «sjekket ut» mtp. reindrift,
landbruk, skogsdrift og myr, og er avsatt fordi det ikke råder store interessekonflikter her. Det er viktig
å merke seg at for disse områdene er formålet landbruk, natur, friluftsliv og reindrift, og bebyggelse
skal ikke være til hinder for områdenes formål. Det kan ikke tillates bebyggelse som fortrenger
områdenes grunnleggende formål eller som vil kunne vanskeliggjøre bruk til formålet i framtiden.
Områdene er avgrenset slik at flest mulig hensyn i utgangspunktet skal være tatt (landbruksjord,
myrområder, strandsone, viktige friluftsområder etc.) og samtidig stilles det konkrete bestemmelser
som skal følges opp i hver enkelt byggesak.
I kommuneplanens arealdel 1996-2006 var det avsatt svært store områder for spredt bebyggelse i
LNFR, inndelt i ulike soner. Slik arealplanlegging er ikke mulig etter dagens lovverk, og bidrar ikke til en
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fremtidsrettet arealstyring. Den nye inndelingen mellom LNFR og LNFR med tillatt spredt bebyggelse
kan synes streng, men det har vært stort fokus på å avsette områder hvor kommunen har erfart at det
er interesse for å bygge og at de områdene som avsettes er attraktive. En illustrasjon av
arealreduksjonen på kart er vedlagt planforslaget.
Tabell 1: Arealreduksjon spredt bebyggelse
KPA 1996
Planforslag 2021
Framtidig: 5 190 daa
Areal avsatt til
41 875 daa
Nåværende (ingen nye enheter
spredt bebyggelse
tillates): 9 106 daa
Antall boliger
Ingen maks Ca. 50
spredt
Antall fritidsboliger
Ingen maks Ca. 21
spredt

Figur 3: Utsnitt fra kart med oversikt over
arealreduksjoner mellom områder der det kunne tillates
nye enheter i tidligere arealplan og i nytt planforslag (også
vedlegg til planen)

7.7.

Havneområder

Øksnes er en kystkommune og det finnes flere havner i kommunen. Noen av disse benyttes som
anløpssted for ferge og hurtigbåt og disse havnene er sentrale for kommunens infrastruktur da de gir
innbyggerne tilgang til fastlandet og til de øvrige øyene i kommunen.
I planen er de viktigste havnene i kommunen angitt særskilt for å sikre at disse kan bevares som
havneområder for fremtiden.

7.8.

Parkering

I Øksnes foregår det mye friluftsliv, både nærturer i områdene hvor folk bor og lengre turer hvor man
gjerne må kjøre bil for å komme til startpunktet. Dronningruta er en svært populær tur i kommunen,
som årlig trekker mange turister. Ved de ulike startpunktene for vandreruta er parkeringssituasjonen
vanskelig, spesielt på godværsdager og i fellesferier. Kommunen har lenge hatt behov for flere
utfartsparkeringsplasser. Areal til dette er nå avsatt flere steder. Disse kan opparbeides uten krav om
ytterligere plan, men krever grunneiers tillatelse eller særskilt avtale.

7.9.

Hensynssoner

7.9.1.
Sikringssone drikkevann med tilhørende nedslagsfelt
I plankartet er drikkevannene markert med eget formål. Et område med felles avrenning til et vann
kalles vannets nedslagsfelt (eller nedbørsfelt, tilsigsfelt eller vanntilførselsfelt). Nedbøren som faller i
nedbørsfeltet, vil ende opp i dette vannet. For vann hvor det hentes drikkevann bør all aktivitet i
nedslagsfeltet begrenses, for å hindre forurensning av vannkilden. I planen er derfor nedslagsfeltene
omkring drikkevann markert med sikringssone og disse er vernet etter egen forskrift
(Vannressursforskriften).
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7.9.2.
Faresone skytefelt
Det finnes en skytebane i kommunen og denne ligger i et område med lite konflikt og motstridende
interesser. Skytebanen er likevel sikret videre prioritet i området gjennom planen, ved at anlegget er
markert som nåværende idrettsanlegg og skytefeltet er markert som faresone. Innenfor faresonen kan
det ikke bedrives aktivitet eller etableres tiltak som på nåværende tidspunkt, eller i fremtiden vil kunne
forhindre bruk av området til formålet.
7.9.3.

Soner med særlige hensyn

7.9.3.1.
Natur
Naturreservat er den strengeste formen for naturvern i Norge, og i Øksnes kommune finnes syv
naturreservat. Disse er vernet gjennom forskrift for hvert enkelt område, og forskriften angir
bakgrunnen for vernet og rammene for ferdsel i områdene.
I tillegg inngår Alsvågvassdraget og Nordsandvassdraget i verneplan for vassdrag. Nordsandvassdraget
er vernet på grunnlag av urørthet og har meget stor verneverdi for geofag, samt stor verdi for
landfauna, vannfauna og friluftsinteresser. Alsvågvassdraget har stor verneverdi for landfauna,
vannfauna, landbruksinteresser og friluftsinteresser.
7.9.3.2.
Friluftsliv
Gjennom et omfattende prosjekt i perioden 2011-2016 fikk Nordland Fylkeskommune gjennomført en
førstegangs kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i samtlige kommuner i fylket. Hensikten
med prosjektet var å øke bevisstheten omkring friluftsliv og dataene fra prosjektet har vist seg nyttige
i arealplanleggingen i kommunene, i dispensasjonsbehandling og utviklingsarbeid tilknyttet friluftsliv.
Til arealdelen finnes temakart 7: Friluftsliv, hvor samtlige registrerte friluftsområder i kommunen er
markert. I plankartet er det markert hensynssone friluftsliv i de områdene som gjennom prosjektet ble
verdsatt til meget viktige friluftslivsområder.
I tillegg er et areal ved Sandvika på Sommarøy avsatt med hensynssone friluftsliv etter innspill fra
innbyggere.
7.9.3.3.
Kulturminner og kulturmiljø
I Øksnes har det vært bosetting i lang tid og det finnes bygninger, bygningsrester og annet
funnmateriale med identitetsskapende og pedagogiske verdier i kommunen. Flere av disse utgjør
automatisk fredete kulturminner. Automatisk fredete kulturminner er båndlagt etter lov om
kulturminner. I tillegg er det flere steder bygninger som ikke formelt er fredet, men som er SEFRAKregistrert og som til sammen utgjør områder med historisk kulturelt særpreg, kalt kulturmiljø. Disse
områdene er markert med hensynssoner i planen og det er i kommunens interesse å ivareta
områdenes særpreg for fremtiden.
Tabell 2: Oversikt over hensynssoner for kulturminner fra plankartet og temakart for Kulturminner

Hensynssone Informasjon om hensynssonen
H570_1
Det vises til pkt. 9.8 som gjelder Anda fyr i Kulturminneplanen
H570_2
Det vises til området foreslått som KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse). I tillegg vises det til klynge 9.7.1 Langenesværet-Enge og del av klynge
9.7.2 Nyksundveien i Kulturminneplanen
H570_3
Det vises til pkt. 9.8 som gjelder Strengelvågvalen veianlegg i Kulturminneplanen
H570_4
Det vises til Klynge 9.7.2 Nyksundveien i Kulturminneplanen
H570_5
Det vises til Klynge 9.7.2 Nyksundveien i Kulturminneplanen
H570_6
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
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H570_7
H570_8
H570_9
H570_10
H570_11
H570_12
H570_13
H570_14
H570_15
H570_16
H570_17
H570_18
H570_19
H570_20
H570_21
H570_22
H570_23
H570_24
H570_25
H570_26
H570_27
H570_28
H570_29
H570_30
H570_31
H570_32
H570_33
H570_34
H570_35
H570_36
H570_37
H570_38
H570_39
H570_40
H570_41
H570_42
H570_43
H570_44

Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.3 Gisløya og gravholmene i Kulturminneplanen
Meløya gårdshaug
Det vises til pkt. 9.8 som gjelder Oppkastan på Meløya i Kulturminneplanen
Det vises til pkt. 9.8 som gjelder Alsvågsgården i Kulturminneplanen
Alsvåggården gårdshaug (se Kulturminneplan)
Det vises til pkt. 9.9 Myre havn i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.4 Sørsida av Skogsøya og Børøyfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.5 Tindsøya/Sunderøya i Kulturminneplanen
Det vises til pkt. 9.8 som gjelder Flatholmen i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen
Det vises til klynge 9.7.6 Romsetfjorden i Kulturminneplanen

7.9.3.4.
Mineralressurser
Det er flere grafittforekomster i Øksnes. Disse er synliggjort med hensynssone for mineralressurser og
i temakart for grafittforekomster. Når det gjelder andre mineralressurser i Øksnes er det også flere
forekomster av pukk, grus og sand. Områdene er synliggjort i temakart 10 for mineralressurser. Det er
i tillegg utarbeidet et notat som vedlegg til planen som beskriver de forskjellige forekomstene med
bilder.
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8.

NÆRMERE OM SÆRSKILTE TEMA

8.1.

Klimatilpasning

8.1.1.
Stormflo
Det er et sentralt element i dagens arealplanlegging å tilrettelegge for klimarobuste samfunn. Gjennom
kommuneplanens arealdel finnes mange måter å styre arealutviklingen slik at man skal være rustet
mot det som kan komme av vær og uvær.
Basert på Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskaps veileder Havnivåstigning og stormflo –
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging og reviderte tall for fremtidige stormflonivå for
Nordlandskommunene (utarbeidet av Statsforvalteren, tidl. Fylkesmannen i Nordland i 2017) er det
foretatt et estimat av hvor høyt over havet gulvnivå i fremtidig bebyggelse må ligge for å unngå skader
ved stormflo.
For Øksnes kommune er returnivåene for stormflo (inkl. klimapåslag og havnivåstigning), beregnet
med referanse i høydesystemet NN2000, følgende:
Tabell 3: Returnivå stormflo (inkl. klimapåslag og havnivåstigning), NN2000
(kilde: Fylkesmannen i Nordland, 2017)

20 år
251 cm

200 år
275 cm

1000 år
290 cm

I tillegg må det tas hensyn til bølgepåvirkning. Bølgepåvirkning vil variere fra sted til sted i kommunen,
så det settes en generell minimumskote på +3,6 meter (referert til kartgrunnlag NN2000) for tiltak hvor
det må dokumenteres og iverksettes avbøtende tiltak mot konsekvenser av fremtidig havnivåstigning
og stormflonivå.
8.1.2.
Marin grense
Videre er det utarbeidet et temakart Naturfare. I temakartet er marin grense markert. Marin grense
angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Det er viktig å kjenne til den marine grensen
fordi den angir det høyest mulige nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.
Strandavsetninger kan inneholde kvikkleire og skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg
kan leire begrense vannførende lag og dermed ha betydning for drenering, og saltvann kan påvirke
kvaliteten på grunnvannet. Slike problemer kan imidlertid utelukkes over den marine grensen.
Samtlige av problemene knyttet til kvikkleire blir forsterket ved ekstremnedbør.
Planbestemmelsene stiller krav om geoteknisk vurdering før tiltak i områder nedenfor marin grense
der det ikke kan vises grunt til fast fjell, for å avverge ulykker som følge av usikker byggegrunn.
8.1.3.
Flom og skred
Planen stiller krav om dokumentert vurdering av risiko og sårbarhet ved regulering av nye områder og
ved søknad om tiltak innenfor områder der gjeldende reguleringsplan er eldre enn fem år (fra
vedtaksdato til arealplanen) dersom tiltaksområdet ligger innenfor aktsomhets- eller faresone for
skred eller ras jf. temakart 1: Naturfare og/ eller dersom tiltaksområdet eller nærliggende områder har
helningsgrad over 30 grader.
Det stilles krav om detaljert skredrapport for tiltak innenfor aktsomhets- eller faresone for ras og skred
jf. temakart 1: Naturfare.
Videre stilles det i planbestemmelsene krav om utredning av flomfare til alle reguleringsplaner som
omfatter vassdrag. Det tillates ikke å lukke bekker og bekker/ elver med helårs vannføring skal
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opprettholdes så nær sin naturlige form som mulig. Ved regulering i områder hvor det finnes lukkede
bekker i dag, bør disse åpnes og restaureres.
Bakgrunnen for en streng holdning til lukking av vassdrag er at åpne bekker og elver i stor grad styrer
eventuelle flommer slik at bebyggelse og infrastruktur unngår å bli berørt.

8.2.

Myrområder

Myr og torvmark er viktige på global skala gjennom sin
evne til å lagre karbon og derved motvirke klimaendringer.

Utbygging av myr fører til at torvmasser fjernes og dreneres.
Dette fører til at luft kommer til og organisk bundet karbon i
torvmassene omdannes til CO2. Mengde karbon i myra som kan
omdannes til CO2 avhenger av myrdybde, vannstandsnivå og
innhold av organisk materiale (karboninnhold). Ved drenering
og utbygging i myrområder vil det ta tid før den utgravde torva
brytes ned. Nedbrytningshastigheten og årlig CO2-utslipp vil
avhenge av hvordan massene håndteres og deponeres.
Til myra er det, i tillegg til karbonlagring, knyttet et rikt
artsmangfold, og flere truede vadefuglarter er spesielt utsatt
når hekke- og næringsøkområder forsvinner. Samtidig er
Øksnes en kommune med en høy andel myrområder og dersom
man totalt skal unngå å bygge i myr vil spesielt
utviklingsmulighetene på Myre være tilnærmet null.

Figur 4: Det er mye myr i Øksnes

Det foreslås avsatt enkelte byggeområder som vil redusere kommunens myrareal, og alle disse ligger
ved Myre. Næringsutvikling er blant det som prioriteres høyest i kommunen. Sett i sammenheng med
den pressete arealsituasjonen på Myre og de begrensete mulighetene for utvikling uten å berøre myr
vil en begrenset utbygging i berøring med myrområder kunne forvares her.
I Øksnes er det til sammen ca. 44 941 daa myr. I arealdelen fra 1996 var det ca. 13 964 daa myr i spredt
LNFR, hvor det potensielt kunne bygges. I løpet av arbeidet med revisjon av arealdelen er områdene
for spredt bebyggelse i LNFR sterkt redusert i forhold til planen fra 1996 (jf. pkt. 7.6). Dette fører også
til at myrarealer som potensielt kan bli nedbygd er blitt redusert. I planforslaget er det ca. 1 126 daa
myr innenfor arealer med fremtidig spredt bebyggelse. Det vil i midlertidig ikke være mulig å bygge
ned så mye myr da bestemmelser sikrer at bygging på myr må unngås, samt begrenser maksimalt antall
nye enheter som kan tillates i planperioden.
For de øvrige byggeområdene er det utarbeidet et regnskap for å synliggjøre hvor mye myrareal som
potensielt forbrukes, og hvor stort karbonutslipp dette vil medføre, ved realisering av de enkelte
byggeområder som arealplanen legger til rette for:
Forutsatt vannmettet Forutsatt
Tonn
Tilsvarende
myrdybde
karboninnhold karbon
tonn CO2
BKB2
34,4 daa
2 meter
55%
5 700
20 900
BN11
12,7 daa
2 meter
55%
2 100
7 700
B6
22 daa
2 meter
55%
3 600
13 200
Dersom all myra i B6, BN11 og BKB2 blir omdisponert (ca. 69 daa), vil dette utgjøre 0,15% av de totale
myrarealene til kommunen.
Område

Myrareal

Planens generelle bestemmelser, som vil gjelde for alle tiltak, sikrer at inngrep i og omdisponering av
myr skal holdes til et minimum, og i all hovedsak unngås. Ved tiltak i nærheten av myr skal eventuelle
dreneringseffekter unngås. Bestemmelsene er utarbeidet basert på innspill fra Nordland
Fylkeskommune.
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Det er satt rekkefølgebestemmelser for kompenserende tiltak for omdisponering av myr på flere av de
foreslåtte områdene (bl.a. BKB2 og BN11). Kompenserende tiltak for omdisponering av myrarealer kan
være å tilbakeføre et tidligere drenert område med tilsvarende størrelse til nytt våtmarksområde.
Videre kan omregulering til LNFR/grønnstruktur av et sammenhengende, ubebygd, myrområde med
tilsvarende størrelse, regulert til bebyggelse, også være avbøtende tiltak.

9.

PLANENS SAMLEDE KONSEKVENSER

9.1.

Tilrettelegging for et fremtidsrettet næringsliv

Kommuneplanens samfunnsdel er meget tydelig på målsettingen om tilrettelegging for
næringsutvikling. En av strategiene som der er skissert er at det i arealdelen avsettes framtidsrettede
næringsarealer med mulighet for utvikling og utvidelse. Til varsel om oppstart av arealplanarbeidet
kom det mange generelle innspill som styrket denne målsettingen, og enkelte innspill som gjaldt ønske
om utvikling av konkrete områder/ tiltak.
De områdene som det kom konkrete innspill om er konsekvensutredet og avsatt i planen, og områder
hvor det pågår regulering er fanget opp slik at arealplanen samsvarer med det pågående planarbeidet.
I tillegg har kommunen bearbeidet noen av de generelle innspillene som gjaldt arealbehov for
næringsutvikling og konkretisert dem i byggeområder planen.
Til sammen legger planen til rette for en næringsutvikling som er ambisiøs, men høyst realistisk for
Øksnes kommune.

9.2.

Attraktivt og variert bolig- og tomtetilbud

Basert på samstemte innspill som ble innhentet i omfattende medvirkningsprosess for utviklingen av
kommuneplanens samfunnsdel ble det nedfelt et mål om å tilrettelegge for spektakulære boligtomter.
Kommunen har mange gjeldende reguleringsplaner som tilrettelegger for bolig, men har likevel erfart
at det er mangel på de virkelig spektakulære tomtene, som vil kunne få folk til å bygge og bli i
kommunen.
Det er mange faktorer som kan bidra til å gjøre en boligtomt attraktiv og i planarbeidet har det vært
fokusert spesielt på å finne områder med utsikt, gode vind- og solforhold og nærhet til infrastruktur.
I planen er gjeldende reguleringsplaner videreført, og bygging i tråd med disse vil fremdeles være mulig
der det er kapasitet jf. temakart 4: Regulerte boligtomter. Fortetting i nåværende boligområder er også
mulig. Men i tillegg er det avsatt fem framtidige boligområder i planen, som samtlige vil bidra til et mer
variert bolig- og tomtetilbud i kommunen. Ved regulering av disse områdene kan det tilrettelegges for
sentrumsnære leiligheter og større eneboliger, avhengig av etterspørsel og behov.
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