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Kommuneplanens arealdel for Va gan 

Bestemmelser og retningslinjer 
2017 — 2029 

Revidert etter 2 gangs høring 15 aug 2017 etter megling hos fylkesmannen 19 des-17 
basert på kommunestyrets vedtak 11 des-17- sak 102 (markert med blå skrift). 

 

§ 1 GENERELT (jfr plan og bygningsloven § 11-9) 
 
1.1 GENERELLE BESTEMMELSER 
a) Formålet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for vekst i kommunen og 
utbygging av arealer med kvalitet. Arealplanen omfatter ikke Kabelvåg og Svolvær. 
b) Planen inneholder generelle bestemmelser som gjelder i hele planområdet uavhengig av 
formål. 
 
1.2 Forholdet til eksisterende planer  
a) Reguleringsplaner skal fortsatt gjelde. Ny arealdel går foran ved motstrid.  
b) Kommunedelplanen for Kabelvåg vedtatt 20 desember 1995 og for Svolvær vedtatt 12 mai 
2012 gjelder.  
Jfr. Pbl. § 11-5 og 12-1 pkt 3. 
 
1.3 Krav om regulering (pbl § 11-9 nr 1) 
Kommunen skal kreve at det skal utarbeides reguleringsplan for større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak både for å få forsvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltaket 
samt avklare vesentlige virkninger for miljø- og samfunn. Områder som skal reguleres før 
utbygging, framgår av tabell 3. 
Jf Pbl § 12-1. 
 
1.4 Unntak fra krav om plan (§ 11-10 nr 1 og §12) 
a) Utbygging (fortetting) med opptil (4) boenheter (inkl fradeling) kan skje gjennom 
byggesøknad uten reguleringsplan dersom krav til leke- og uteareal samt parkering er 
oppfylt. Tiltaket må ikke avvike vesentlig fra omkringliggende bebyggelse. Gjenoppbygging 
etter brann og andre skader tillates. 
b) For eldre utbyggingsområder som ved nyere kunnskap ligger i aktsomhetssoner, må 
denne nye kunnskap legges til grunn ved behandling av tiltak etter teknisk forskrift. 
c) Oppføring av tilbygg, garasje, veranda, uthus, oppgradering av VA-anlegg mv for 
eksisterende bolig- og hyttebebyggelse krever ikke reguleringsplan.  
d)Tilrettelegging for allment friluftsliv i form av mindre parkeringsplasser, klatreområder, 
tursti- og lysløyper, gapahuk, brygger, toalett og badeplasser innenfor LNF-områder, viktige 
friluftsområder eller i områder avsatt til grønnstruktur, tillates uten krav om reguleringsplan 
dersom tiltaket faller innunder planformålet herunder vedlikehold av disse ved bruk av 
motorisert kjøretøy.  
e) Mindre tiltak på næringseiendommer (inkl fradeling) krever ikke reguleringsplan så fremst 
tiltaket ikke medfører økt trafikk, støy eller forurensing for omkringliggende boliger. 
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Retningslinje til § 1.4 – Unntak fra krav om plan  
a) Fradelinger lagt til rette via Jordskifte kan gjennomføres dersom de ikke strider mot 

viktige vernehensyn i planen (gjelder bl a naustområder). Tiltaket må vurderes i forhold til 
gjeldende arealplan. 

b) Gjennoppbygging av godkjente bygg etter brann eller naturskade er tillatt. 
 
 
1.5 Utbyggingsavtaler, kfr vedtak i kommunestyret den 7 mai 2008 som sak 38/08  
a) Utbyggingsavtaler skal knyttes til reguleringsplaner og behandles parallelt med disse ihht 
kommunestyrets vedtak der utbyggingsavtaler kreves.  
b) Utbyggingsavtaler skal inngås for tiltak som forutsetter bygging av offentlige anlegg eller 
tilpasning av disse. Dette kan omfatte veger, gang/sykkelvegløsninger, VA-anlegg og 
lekeplasser/friområder nødvendig for tiltaket.  
c) Der næringsformål er hovedsaken ved regulering vil omfanget av tiltak som bekostes av 
utbygger, begrenses til omkringliggende trafikkformål.  
f) For planer som omfattes av 4 eller færre boenheter kan kravet om utbyggingsavtale bli 
frafalt. 
Jfr Pbl § 17-1, 2 og 3 
Retningslinje for §1.5 - Utbyggingsavtaler 
a) Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis 
bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.  
b) Kommunen kan inngå en avtale som gir utbygger momskompensasjon for offentlige 
infrastrukturtiltak basert på kommunestyrets vedtak i møte 2 mai 2016. 
 
 
1.6 Parkering og trafikk  
a) Alle tiltak skal ta hensyn til trafikksikkerhet og tilgjengelighet for gående, syklende og de 
som benytter kollektivtrafikk. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner for boligområder skal 
forholdet til gående og syklende vurderes og nødvendige tiltak skal sikres gjennomført. 
Vegnormaler og håndbøker fra Statens Vegvesen skal brukes som grunnlag for 
planleggingen. 
b) Adkomstveger til mindre boligfelt skal som hovedregel reguleres som felles veg (privat).  
c) Parkering skal i størst mulig grad løses på egen tomt eller i samarbeid med andre. 
d) Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for trafikksikker varelevering, 
primært på egen grunn. 
e) Parkeringskravet for ny bebyggelse i og utenfor tettbebyggelse skal følge disse normer. 

Boliger Tettbebyggelse – 
(Henningsvær og Skrova)  

Utenfor 
tettbebyggelse 

Sykkel 

1 - 2 rom 0,5 1,0- 1,0 
3 rom 1,0 1,5 2,0 

4 - + rom 1,5 2,0 2,0 
Næringsformål 
BRA pr 100 m² 

Tettbebyggelse Utenfor 
tettbebyggelse 

Sykkel 

Kontor 1,5 2,0 4 
Forretning 1,5 2,0 4 

Industri/Lager 0,75 1,0 4 
Allm/off formål 1,5 2,0 4 

Overnatting 0,75 1,0 Avklares i 
byggesak 

Bevertningssteder 
≤  BRA = 75 m² ≥ 

0 – 1,5 0 – 2,0 4 - 4 
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f) Det skal settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser for mennesker med nedsatt 
bevegelsesevne.  
g) Krav til parkering kan løses via frikjøp for inntil 80 % av bebyggelsens behov. 
h) For ny bebyggelse i Skrovas tettbebyggelse vist i arealplanen på Skrova og langs 
Heimsundet i Henningsvær kan kravet til parkering settes lavere enn angitt i pkt e. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 5. 
 
 
1.7 Forretning for detaljhandel  
Etablering av forretninger med plasskrevende varegrupper som bilforretning, trelast, 
byggevarer og hagesentra tillates mellom Svolvær og Kabelvåg i hht 
områdereguleringsplanen for Osan – Kabelvåg vedtatt i kommunestyret 14 des-15. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 5 
Retningslinje til §1.7 - detaljhandel,  
Kjøpesenterbestemmelsen i Nordland fastsetter at kjøpesentra kun kan etableres i Svolvær 
sentrum. 
 
 
1.8 Utearealer  
a) Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Uterommet 
skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper.  
b) Areal til uteopphold og lek i og utenfor tettbebyggelse der det ikke foreligger 
reguleringsplaner som angir behovet, bør disse normtall benyttes: 

Krav til uteareal Tettbebyggelse 
(Henningsvær og Skrova)  

Utenfor tettbebyggelse 
 

Pr 100 m² boligareal  20 m² 40 m² 

c) Nærliggende parker eller uteområder som egner seg for barn og unge i avstand mindre 
enn 150 m fra ny bebyggelse, kan erstatte normtallene angitt i pkt b over etter en konkret 
vurdering av kommunen. 
d) I Skrova og langs Heimsundet i Henningsvær kan krav til uteareal for boligbebyggelsen 
erstattes av nærliggende LNF-områder vist i areal- eller reguleringsplan.  
Jfr Pbl § 11-7 pkt 1 
Retningslinje til § 1.8 Utearealer  
a) Arealene skal ha tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol, klima og terrenghelning. 
b) Planlegging og utbygging av tiltak skal skje i samsvar med RPR (rikspolitiske 

retningslinjer) for barn og unge, jfr T- 2/08. Lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn 
og unge skal vurderes før boliger og adkomstveger plasseres. 

 
 
1.9 Estetisk utforming 
Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening og 
sammenheng. En arkitektmessig utforming av ny bebyggelse i gamle fiskevær er ønskelig.  
Jfr. Pbl. § 11-9 pkt 6. 
Retningslinje til § 1.9 Estetisk utforming 
I fortettingsområder bør den nye bebyggelsen ha en form, bebyggelsesstruktur, plassering 
og bruk som enten harmonerer med eksisterende bebyggelse eller gir et nytt bidrag til 
arkitektur som beriker stedet.  
 
 
1.10 Universell utforming 
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle 
befolkningsgrupper. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like 
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vilkår av flest mulig. 
Jmf Pbl § 11-9 pkt 5 
 
 
1.11 Folkehelse  
a) Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 
b) Gode virkemidler er tilgang på grøntarealer, tilrettelegging for fysisk aktivitet, utforme 
sosiale møteplasser, planlegge sikre lokalsamfunn (mot kriminalitet) og bedre miljøfaktorer 
mhp støy og forurensing. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 5 
 
 
1.12 – Barn og Unge 
a) Barn og unges behov for sikre og gode lekeområder skal ivaretas i all planlegging. 
b) Ved omdisponering av slike arealer skal erstatningsarealer vurderes i rimelig nærhet.  
c) Barn og unges representant og det valgte ungdomsrådet skal inviteres til å medvirke i 
saker som angår dem. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 5 
 
 
1.13 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-14/42) 
skal legges til grunn. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 5 
 
 
1.14 Risiko og sårbarhet – ROS-analyse 
a) Alle nye byggeområder skal i reguleringsplaner vurderes i forhold til rasfare (inkl snø, 
jordras, flom- og sørpeskred), flomfare, utfylling i sjø og på land der kvikkleire kan 
forekomme og stråling fra høgspentlinjer og ev radonstråling.  
b) Utredninger skal knyttes til byggetiltaket dersom forholdene ikke er tilfredsstillende 
ivaretatt i reguleringsplanen. Ved utbygging i områder må skredfare vurderes på nivå med 
kravene i «NVEs maler for skredfarekartlegging i bratt terreng. 
c) Ved gjennomføring av byggetiltak i skredutsatte og sjønære områder utenfor regulert 
område, skal det utarbeides enkle ROS-analyse som avklarer arealets egnethet for 
utbygging og den høyde over havet som bebyggelsen skal ha.  
Jfr Pbl § 4-3 
Retningslinje til § 1.14 Risiko og sårbarhet 
a) Risiko og sårbarhet må utredes med faglig dokumentasjon mhp steinsprang, snø- og 

jordskred. Innenfor fareområde for 200 års flom er det ikke tillatt med tiltak etter pbl § 20-
1, punkt a, d, k, l og m med mindre det blir utført tiltak som sikrer ny bebyggelse mot ras 
og flom. Vurderinger og dokumentasjon skal utføres i tråd med NVE sine retningslinjer.  

b) I sjønære områder som er værutsatt, skal det gjøres konkrete vurderinger og eventuelt 
stilles krav for sikring av tiltak mot vanninntrenging og bygningsskader før byggetillatelse 
gis. Den minste høyde som kan godkjennes bør ikke være lavere enn 4 moh (NGO 
1954). 

c) I sjønære områder skal overvann og håndtering av avbøtende tiltak være et tema som 
skal vurderes.  

d) ROS-analysen for kommunen revidert 11 mai-17 er vedlegg til arealdelen og er 
tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 
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1.15 Byggeforbud langs vann og vassdrag  
a) Oppføring av ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende til bolig, hytte og 
næringsformål skal ikke være mindre enn 50 m fra strandsonen mot sjø, innsjø,vann og 
vassdrag, herunder åpne bekker og tjern. Avstanden skal være målt i horisontalplanet ved 
flomålet (alminnelig flomvannstand). I avstand mellom 100 m og 50 m skal strandsonearealet 
vurderes konkret mhp landskap og biologisk mangfold samt dets egnethet for friluftsformål 
ved behandling av planer og tiltak. 
b) Unntak fra denne bestemmelse er angitt konkret for bebyggelse i LNFR områder der 
spredt bebyggelse tillates anlagt i hht grense mot sjø/vassdrag som angitt i vedlegg 1. 
c) For byggeområder som hjemles i reguleringsplan, fastsettes byggegrensen i planen. 
Jfr. Pbl. § 11-9 pkt 5 og 11-11 pkt 2. 
Retningslinje til § 1.15 Byggeforbud langs vann og vassdrag 
a) Vassdrag der oppgang av anadrome fiskeslag (ørret mv) skjer, er vist med hensynssone 

på arealplankartet.  
Slike områder er også viktige frilufts- og rekreasjonsområder for befolkningen og bør der 
terrengforholdene ligger til rette for dette gi muligheter for fri ferdsel langs sjø og 
vassdrag.  

 
 
1.16 Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø 
a) Hensynet til kulturmiljø, kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse 
med plan- og byggesaker. 
b) Kommunen kan godkjenne ombygging og tilbygg til bygninger med antikvarisk verdi når 
dette gjøres på en måte som ivaretar bygningens verneverdi. 
c) Ved utarbeidelse av regulerings- eller områdeplaner skal det utarbeides bestemmelser 
som ivaretar kulturminner og bygninger i området. 
d) Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved planlegging av større 
offentlige og private tiltak tidligst mulig i planprosessen. Fylkeskommunen som myndighet 
skal høres når tiltak planlegges. 
e) Sametinget er myndighet for samiske kulturminner og skal høres når tiltak planlegges på 

Hinnøya. 
f) Kulturminner i sjø forvaltes av museet i Tromsø (Arktisk Universitet) som skal høres når 

tiltak planlegges i sjø. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 7 
Retningslinje for § 1.16 Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø 
a) Kulturminneplanen for Lofoten utarbeidet av Nordland fylkeskommune i 2008 gir et viktig 

grunnlag for all planlegging. 
b) Det er ønskelig at verdifulle bygninger blir ivaretatt på en slik måte at de kan brukes med 

dagens krav tilpasset vernet. Den beste måte å bevare vernede bygninger er gjennom 
bruk. 

  
 
1.17 Natur- og miljøhensyn  
Ved planlegging av nye tiltak skal følgende forhold vurderes: 
 Registreringer fra Artskart og Naturbase skal benyttes. 
 Biologisk mangfold og verdifulle landskap, jf utredning om Biologisk mangfold, NINA 

rapport nr 141 - 2006. 
 Viktige, allmenne friluftsinteresser samt Barnetråkkregistreringer fra 2007. 
Jfr Pbl § 11-7 pkt 3 og 11-8 pkt c 
Retningslinje til § 1.17 Natur og miljøhensyn 

a) Ubebygde arealer skal holdes i ryddig og i ordentlig stand i forhold til omgivelsene. 
b) Kartlegging av attraktive friluftsområder som vedtas i kommunestyre skal inngå i 

vurderingen av plan og byggetiltak. 
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c) Registreringer og tiltak i Vann-nett (jf Vannområde Lofoten) benyttes i 
saksbehandling der tiltak kan påvirke vannforekomster på land eller i sjøen. 

 
Retningslinje til saksbehandling for dispensasjon fra arealplanen 
Ved vurdering av dispensasjon for tiltak i LNFR-områder (der spredt bebyggelse ikke tillates), 
skal følgende forhold vurderes: 
a)  Risiko og sårbarhet må utredes med faglig dokumentasjon mhp steinsprang/flom, snø- og 
jordskred og utgliding i sjø (kvikkleire mv). 
b)  Konsekvenser for biologisk mangfold, natur, miljø, friluftsliv, barnetråkkregistreringer og 
kulturminner. 
c)  Konsekvenser for landbruk. 
d)  Konsekvenser for reindrift (gjelder på Hinnøya). 
e)  Illustrasjonskart som følger arealplanen skal benyttes i saksbehandlingen. 
Jfr Pbl § 19-2 og 3 
 

§ 2 BYGGEOMRÅDER (jfr plan og bygningsloven § 11-7) 
 
2.1 Generelle bestemmelser (jfr Pbl § 11-7 pkt 1) 
a) Bestemmelsene i § 2 er felles for alle bygge- og anleggsformål. I tillegg kommer generelle 
bestemmelser i § 1 samt særskilte bestemmelser for det enkelte underformål. 
b) Alle formål angitt for Bebyggelse og Anlegg i arealplankartet skal forholde seg til tabell 3 
som gir en oversikt over områder som krever reguleringsplan før utbygging og områder som 
kan bygges ut hjemlet i denne arealplanen. 
 
 
2.2 Boligbebyggelse  
a) Areal avsatt til boligbebyggelse kan også omfatte andre formål som er nødvendige for å gi 
området samfunnsservice og lekeområder. 
b) Ved fortetting uten ny reguleringsplan skal det ved ny bebyggelse gjøres en konkret 
vurdering basert på områdets dominerende bygningstype, volum, høyder, byggegrenser og 
leke- og oppholdsarealer når utbyggingstettheten skal fastsettes. 
c) Fradeling er tillatt der det ikke tilsidesetter intensjonen i vedtatt reguleringsplan. 
d) Ny bebyggelse bør ikke hindre allmenhetens tilgang på sjøområder slik denne benyttes i 
dag. 
Jfr Pbl § 11-7 pkt 1 
Retningslinje til § 2.2 - boligbebyggelse 
a) Ved Kleppstad bør boligområdet B2.1 og næringsområdene (BN2.4 og 2.5) vurderes 

under ett slik at rekkefølge bestemmelse for bygging av gangveg langs E10 blir vurdert. 
b) Fortau eller gangveg langs E10 i tettbebyggelsen ved Laupstad må bygges når antall 

fradelinger i LSBN7.1 og 7.2 er foretatt, se vedlegg 1.  
 
 
2.3 Ute- og lekearealer 
Lekeplasser og annet felles uteareal skal ferdigstilles før boligbebyggelsen får ferdigattest. 
Jfr. Pbl. § 11-9 pkt 4 
 
 
2.4 Tomteutnytting 
a) I boligområder er det ønskelig med fortetting der dette kan tilpasses eksisterende 
bebyggelse.  
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b) Høy utnyttelse er også ønskelig i Skrova havn og langs Heimsundet i Henningsvær etter 
konkret vurdering av kommunen. Byggegrenser inntil naboeiendom kan tillates der 
brannsikkerheten er ivaretatt. 
c) Innen eksisterende boligområder kan det etter nærmere vurdering tillates en BYA = 40% 
inkludert parkeringsareal.  
d) I uregulerte områder skal utnyttelsen ikke overstige BYA = 30% inkl parkeringsareal. 
Jfr. Pbl. § 11-9 pkt 5 
 
 
2.5. Fritidsbebyggelse 
a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmenhetens bruk eller ferdsel i områder enten denne 
ligger innenfor eller utenfor byggegrense mot sjø.  
b) Tiltaket bør ikke medføre store terrenginngrep. Silhuettvirkning av ny bebyggelse bør 
unngås. 
c) Utvidelse av bebyggelsen skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjø/vassdrag. Ved bygging 
av hytter i Risvær bør disse ligge tett på sundet mellom Heimøya og Borterøy. 
d) Total BYA skal ikke overskride 150 m² for samlet bebyggelse. Parkeringsareal vil i 
beregningen utgjøre ca 20 m² som kommer i fradrag til BYA for hytte og ev tilbygg. 
Mønehøyden skal ikke overskride 5,5 m fra nytt planert terreng. 
d) Frittstående terrasser, plattinger, svømmebasseng bør unngås såfremt disse ikke er 
tilknyttet fritidsboligen.  
 
 
2.6 Offentlig og privat tjenesteyting 
a) Dette omfatter skoler, barnehager, kirker og kirkegårder, grendehus og andre 
samfunnsfunksjoner, lokalbutikker mv og er vist i plankartet. 
Jfr Pbl § 11-5 pkt 1 
 
 
2.7 Brygger og tilhørende installasjoner på land. 
a) Nye brygger inkl flytebrygger og utvidelse av slike tillates ikke med mindre dette er hjemlet 
i arealplanen eller i reguleringsplan. Flytebrygger tillates likevel i havneområder der tillatelse 
fra kystverket og havnevesen foreligger. 
b) Vedlikehold av allerede bygde og godkjente brygger tillates og kan erstattes av ny brygge 
av tilnærmet samme størrelse. 
Jfr Pbl § 11-11 nr 3 
Retningslinjer til § 2.7 – Brygger og tilhørende installasjoner på land 
Kommunen kan gi dispensasjon fra pbl § 1-8 utenfor fastsatt byggegrense dersom dette gir 
grunnlag for samling av flytebrygger og sanering av eksisterende installasjoner slik at 
allmenhetens adkomst til området forbedres eller for å bevare et mest mulig uberørt 
landskap. 
 
 
2.8 Turisme og reiseliv - BFT 
a) Nye turisme og reiselivsanlegg skal utvikles i tråd med lokal byggeskikk eller tilpasses 
moderne arkitektoniske løsninger. 
b) Tiltak langs sterkt trafikkerte veger med kryssende trafikk skal planlegges under ett, slik at 
rekkefølgebestemmelser for utbygging kan bli vurdert. 
c) På Kalle skal hele planområdet (BFT4.2) planlegges under ett slik at forholdet til 
friluftsinteresser, reguleringsplanen for Kalle og kulturminner kan bli vurdert for hele området. 
Allmenheten skal gjennom reguleringsplan sikres adgang til fri ferdsel gjennom 
området slik at ferdsel mellom Kallestranda og Storøya sikres. Stranda i Lille 
Kallebukta skal være tilgjengelig for allmenheten (forslag fra fylkesmannen). 
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Jfr Pbl § 11-11 nr 3 
Retningslinje til § 2.8 
a) Det samlede utbyggingsområde ved Festvåg langs Fv 816 (BFT og BA) skal planlegges 

under ett slik at rekkefølge bestemmelser for de enkelte utbyggingsområder kan bli 
avklart av hensyn til trafikksikkerhet (tidspunkt for realisering av gangveg til 
Henningsvær). 

 
 
2.9 Bygg og anlegg - BA  
a) Nye bygg og anlegg skal utvikles i tråd med lokal byggeskikk eller tilpasses moderne 
arkitektoniske løsninger. 
b) Tiltak langs sterkt trafikkerte veger med kryssende trafikk skal planlegges under ett, slik at 
rekkefølgebestemmelser for utbygging kan bli vurdert. 
Jfr Pbl § 11-11 nr 3 
Retningslinje til § 2.9 
a) Det samlede utbyggingsområde ved Festvåg - BA3.1 + BFT3.1 + BFT3.2 - (langs Fv 816) 

skal planlegges under ett slik at rekkefølge bestemmelser for de enkelte 
utbyggingsområder kan bli avklart av hensyn til trafikksikkerhet (tidspunkt for realisering 
av gangveg til Henningsvær). 

 
 
2.10 Naust 
Naust skal i størst mulig grad være uisolerte, i 1 etasje og røstet mot vannet. Takform bør 
være saltak. Naust kan ikke innredes til beboelse, men badstu med omkledningsrom kan 
tillates. Maksimum BRA = 50 m².  
Jfr. Pbl. § 11-7 til 11-11 
Retningslinjer til § 2.10 Naust 
Oppføring av naust i tilknytning til boliger og fritidsbebyggelse tillates. Så langt det er mulig 
bør fri ferdsel opprettholdes i strandsonen. 
 
 
2.11 Råstoffutvinning  
a) Framtidige massetak er vist på plankartet og skal baseres på kommuneplanens arealdel 
eller reguleringsplan som skal angi formål for arealet etter avsluttet massetak.  
b) Drift skal skje i hht bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 
tillatelsen etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter mineralloven. 
c) Adkomst til massetakene må tilfredstille krav gitt i vegnormaler og håndbøker fra Statens 
vegvesen 
d) Utvidelse av eksisterende massetak vist i arealdelen som faller inn under mineralloven, 
krever arealplan eller reguleringsplan samt tillatelse etter mineralloven, herunder krav om 
konsesjon med driftsplan der dette er nødvendig. 
Jfr Pbl § 11-9 pkt 1 og Minerallovens §43. 
Retningslinje for § 2.11 Råstoffutvinning  
a) Områder for pukkverksdrift med tildelt driftskonsesjon etter mineralloven kan fortsette uten 
krav om at reguleringsplan gjøres gjeldende. 
b) Alle massetak som faller inn under minerallovens bestemmelser krever særskilt tillatelse 
av Direktoratet for mineralforvaltning herunder krav om konsesjon med driftsplan. 
c) 11 områder for råstoffutvinning er vist på plankartet med følgende plankrav: 
 
Kartref. Område Krav til plan Formål 

BRU1.1 Hovsund Reguleringsplan Steinbrudd 
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BRU2.1 Fagerhaugen v/Kleppstad Reg.plan for nytt nær.omr 
der steinbruddet inngår.  

Steinbrudd - utvidelse 

BRU3.1 Engøya Reguleringsplan Steinbrudd - utvidelse 

BRU7.1 Vestpollen Reguleringsplan Steinbrudd - utvidelse 

BRU7.2 Børa - Børvågen - Helle Reguleringsplan Steinbrudd - utvidelse 

BRU8.1 Slettåsen v/Laukvik Arealplan – avklares via KU Steinbrudd - utvidelse 

BRU8.2 Rømyrhaugen v/Laukvik  Arealplan – avklares via KU Grustak - utvidelse 

BRU9.1 Skrova - enden av 
Døvikvegen 

Reguleringsplan Steinbrudd - ny 

BRU10.1 Store Molla - ved 
Sørenholmen, Brettesnes 

Arealplan – avklares via KU Steinbrudd - utvidelse 

BRU11.1 Ramsosklubben - nord for 
Holand 

Reguleringsplan ved uttak 
av store volumer via kai  

Steinbrudd - utvidelse 

BRU11.2 Kjerstihaugen Reguleringsplan Steinbrudd - utvidelse 

 
 
2.12 Næringsvirksomhet 
a) Områdene kan inneholde kontor, lager, industri og fiskerivirksomhet. 
b) På Kleppstad skal næringsområde BN2.5 og BN2.4 bygges ut før BN2.3.  
c) Henging av fisk kan tillates på næringsområder på Gimsøya, på Brenna og Kleppstad, i 
Henningsvær, i Laukvik og på Skrova uten krav om reguleringsplan 
d) For produksjons- og håndverksbedrifter kan det etter søknad tillates salg av produkter 
tilknyttet virksomheten med BRA = 150 m². 
Jfr Pbl §11-1 
Retningslinje til § 2.12 Næringsvirksomhet 
a) I områdene for næringsvirksomhet skal det være god arealutnyttelse. 
b) Ved planlegging av utbyggingsområder på Kleppstad bør BN2.4 og BN2.5 sees i 

sammenheng med boligfeltet B2.1 gjennom felles reguleringsplan. Det betyr at også 
gangveg langs E10 fra Straumanstua til Lyngværstranda må vurderes som aktuelt tiltak 
ved utbygging. Unntak fra dette gjelder nye arealer for Framnes Smolt AS nord dersom 
formålet er «oppdrett av laks på land» og Statens vegvesen godkjenner dagens 
avkjørsel. 

 
 
2.13 Andre typer anlegg 
a) Eksisterende skytebaner er vist i plankartet. Dersom disse skal utvides må det utarbeides 
reguleringsplan med støy og sikkerhetssoner samt konsekvensutredninger. 

 
§ 3 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR (jfr plan og bygningsloven 
§ 11-7 nr 2) 
 
3. 1 – Havner 
a) Trafikkhavner er vist med sine formål på land og sjø. 
b) Fiskerihavner er vist med sitt formål angitt i sjø. 
c) Småbåthavner er vist med sine formål på land. 
Jf § 11-7 nr 2 
 
3.2 – Flyplass 
a) Flyplassen på Helle ved Svolvær vises med utvidelse av terminalområde med parkering 
samt dagens regulerte område. 
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b) Innenfor rød støysone (H210) bør ikke oppføres støyfølsom bebyggelse. Innenfor gul sone 
(H220) kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredstillende 
støyforhold i hht retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging med 
framtidige endringer. 
Jf § 11-7 pkt 2 
Retningslinjer til § 3.2 Flyplass 
a) Gjeldende restriksjonsplan med høydebegrensninger samt byggegrenserestriksjoner for 

flynavigasjonsanlegg er vist med heltrukken rød linje som hensynssone (H190 -1 og 
H190_2). Også anlegget ved Skrova Fyr (NDB) er vist som hensynssone (190_3). 
Forskriftene er hjemlet i Luftfartslovens §7-1 og er tilgjengelig i kommunen. 

b) Ved søknader om lyssetting som kan påvirke innflygingslysanleggene til flyplassen, skal 
Avinor høres før tillatelse gis. Området omfatter Austnesfjorden i nord til Skrova i sør. 

 
 
3.3 – Veger og parkering 
a) Prioriterte nye gang/sykkelveger langs de mest beferdede veger er vist på plankartet.  
b) Viktige nåværende og framtidige parkeringsplasser til turområder langs fylkesveger er 
markert.  
c) For avkjørsler til riks- og fylkesveger legges holdningsklasse gitt i «Rammeplan for 
Nordland fylke» til grunn og tillatelse til tiltak må innhentes fra Statens vegvesen. 
Jf § 11-7 pkt 2 
Retningslinjer til § 3.3 Veger og parkering 
a) Ved planlegging og gjennomføring av viktige ledd i kommunikasjonssystemet skal 

anlegget tilpasses omgivelsene og overordnet landskap. Skjæringer og fyllinger skal 
vegeteres og gis en naturlig avslutning mot terreng. 

b) Holdningsklassene langs riks- og fylkesveger legges til grunn i planleggingen. Klassene 
viser ansvarlige myndigheters holdning til etablering av nye avkjørsler og utvidelse av 
eksisterende langs følgende vegstrekninger i Vågan kommune: 

 E10 – Meget streng holdning 
 Fv 816 – Mindre streng holdning 
 Fv 850, 861, 862, 864, 868, 872 og 888 – Lite streng holdning 

Meget streng holdning betyr i prinsippet at vegen skal være avkjørselsfri. Holdningen 
gjelder også for driftsavkjørsler. Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsler tillates kun etter stadfestet reguleringsplan eller godkjent detaljplan etter 
vegloven.  
Mindre streng holdning betyr at antall direkteavkjørsler til vegen må være begrenset. 
Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på 
fremtidig utviklingsmulighet. Tillatelse til utvidet bruk av avkjørselssted bør normalt gis.  
Lite streng holdning betyr at tillatelse til ny avkjørsel kan gis under forutsetning av at 
tekniske krav til avkjørselsutformingen oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette kan 
atkomst henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel. 

c) Ved oppgradering av veger og anlegg bør vandringshindre for vann (steinfyllinger mv) 
unngås slik at best mulig vannmiljø kan ivaretas.  

 

§ 4 OMRÅDER FOR LANDBRUK, NATUR, FRILUFTSFORMÅL OG 
REINDRIFT - LNFR (jfr plan og bygningsloven § 11-7 nr 5) 
 

4.1 Generelle bestemmelser i LNFR områder 
a) Bestemmelsene gjelder for områder avsatt til LNFR – områder i planen. I tillegg kommer 
generelle bestemmelser i § 1. Utbyggingstiltak tillates ikke i LNFR områder med unntak av 
tiltak knyttet til stedegen næring, jf § 4.2.  
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Jfr Pbl § 11-7 pkt 5 og 11-11 pkt 2. 
Retningslinjer til 4.1 Generelle retningslinjer til LNFR områder 
a) Tilrettelegging av friluftsaktiviteter og bruk av utmarka kan tillates når dette kan utføres 

uten skade på naturverdier og biologiske mangfold. Dette gjelder bl a gapahuker, stier, 
skiløyper, skøyting på islagte vann. Lista er ikke uttømmende. 

b) Reindriftsområdet omfatter Hinnøya i Vågan kommune.  
 
 
4.2 Bebyggelse for landbruk og stedegen næring 
a) Tiltak på eksisterende bebyggelse tillates og skal tilpasses kulturlandskapet. Bygging på 
dyrka mark bør unngås dersom alternativ plassering er mulig. 
b) Endring, tilbygg og påbygg av eksisterende helårs bebyggelse samt driftsbygninger, 
boder, garasjer etc kan tillates i hht plan- og bygningsloven. Viktige kulturminner og 
naturvernhensyn må ivaretas. 
Jfr Pbl § 11-7 og 11-11  
Retningslinje til § 4.2 – Bebyggelse for landbruk og stedegen næring 
Mindre tilbygg, frittliggende bygning inntil 70 m2 (som ikke kan brukes til beboelse) og andre 
mindre tiltak på bebygde eiendommer, krever ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel hvis de ligger utenfor byggesonen beskrevet i planen. 

 

For LNFR områder der spredt bebyggelse tillates gjelder: 
 
4.3 Spredt bebyggelse for boliger, hytter og næring (Jfr Pbl 11-7 pkt 5 ledd b og 11-11 
pkt 2)  
a) Bestemmelsene gjelder for områder der boliger, hytter og næringsbebyggelse er tillatt og 
vist i arealdelen med tre arealformål. 
b) Maksimal tomtestørrelse for boliger og fritidsbebyggelse skal være 2 dekar med en BYA 
maks 30%. For nye tiltak gjelder kriteriene i § 2.2, § 2.4 og § 2.5 i bestemmelsene så langt 
de er relevante. BYA gjelder ikke for naust på eiendommen og ev kjeller i bygg.  
c) Nye tiltak må ikke komme i konflikt med viktige kulturminner og naturvernhensyn, 
friluftsinteresser eller utøvelse av reindrift på Hinnøya. 
d) Større næringsbebyggelse som etableres bør gjennom en reguleringsprosess dersom 
planutvalget (NPU) krever dette.  
e) Tiltaket skal ha tilfredstillende VA-løsning inkl parkering på tomta. Tiltak på tomta som 
hindrer vannets naturlige veger bør ungås, jf vannområde Lofoten. 
f) Avkjørsel fra offentlig veg skal foreligge fra vegmyndigheten, jf § 3.3 i arealdelen. 
g) Risiko og sårbarhet må utredres med faglig dokumentasjon mhp steinsprang- flom-, 
sørpe- og snøskred, og jord-/leirskred. Ved utbygging i områder må skredfare vurderes på 
nivå med kravene i «NVEs maler for skredfarekartlegging i bratt terreng.  
h) Antall fradelinger som tillates i hvert delområde i kommunestyreperioden 2016 – 2019 
framgår av vedlegg 1 med angivelse av minste avstand mot sjø/vann eller vassdrag der det 
er relevant. 
Retningslinje til 4.3 Spredt bebyggelse (boliger, hytter og stedbunden næring) 
a) Ny bebyggelse skal ikke hindre allmenhetens tilgang til sjø-, vann og vassdrag slik denne 

benyttes idag. Jordlovens §§ 9 og 12 skal gjelde i alle områder avsatt til spredt 
bebyggelse.  

b) Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og gi minst mulig silhuettvirkning. 
c) Spredt næring kan omfatte kan omfatte virksomheter som turisme og reiseliv, kultur- og 

idrettsnæringer, småskalabedrifter/lett industri, omsorgstjenester og Inn på tunet 
aktiviteter. 
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d) Antall fradelinger skal vurderes konkret ved inngangen til hver kommunestyreperiode og 
inngå i revisjon av arealplanen. 

e) Det foreligger en rapport fra Structor Geomiljø AS som avklarer skredfare på et 
overordnet nivå for: Høgåsen LS2.3, Sydalen LSBN7.1, Vestpollen LS7.3, Sør for Eidet 
LS7.7 og Digermulen 11.1, Valen 11.2, Pundslett LS 11.3 og Liland 7.1. Nødvendige 
tilleggsvurderinger i hht NVE`s maler for skredfare avklares ved søknad om fradeling. 

 
 
4.4 Spesielt om Svolvær – Kabelvågmarka 
a) For Svolvær – Kabelvågmarka gjelder bestemmelsene og retningslinjene slik disse ble 
fastsatt i arealplanen vedtatt 21 juni 2008 med justeringer angitt i pkt b) til og med pkt f) her. 
b) Ved utbedring av eksisterende hytter kan hovedutvalget tillate et totalt bebygd areal på 
BYA = 75 m². 
c) Tilrettelegging for friluftsaktiviteter gjennom preparering av skiløyper, områder for skileik 
og skøytebaner på vann mv med motorisert kjøretøy kan tillates.  
d) Justert avgrensing av Kongstind Alpinsenter med nedfarter og veg framgår av vedtatt 
reguleringsplan. 
e) Justert grense for marka ved Rødlimyra og i Åvikmyra er vist i plankartet. 
f) Område nord og øst for Kabelvåg ungdomsskole og er vist på plankartet som område for 
idrett. 
Retningslinje for Svolvær – Kabelvågmarka. 
Bestemmelser og retningslinjer for marka slik den ble vedtatt i 2008 gjelder for øvrig og 
framgår av vedlegg 2. 

 
 
§ 5 OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK OG VERN AV VASSDRAG OG 
SJØOMRÅDER MED TILHØRENDE STRANDSONE (jfr plan og 
bygningsloven § 11-7 nr 6) 
 
Retningslinje til § 5.1 Viktige hensyn i saksbehandlingen 
a) Ved vurdering av tiltak i sjø skal det tas hensyn til: Fiskeri, Ferdsel, Friluftsliv, Biologisk 

mangfold, Natur og miljø samt viktige kulturlandskap. Tiltak som kan hindre 
miljøtilstanden i vannforekomsten, bør ungås.  

b) I hovedkategorien for bruk og vern av sjø og vassdrag, vil kun fiske, ferdsel (farled), 
frilufts- og naturformål være tillatt. Dette for å gi forutsigbare rammer for planlegging av 
kystsonen, jf pbl §11-7 og 11-11 nr 3. 

c) Bruk av ankringsplasser for risikofartøy skal klareres med Vågan Fiskarlag i perioden mai 
– november. Ikke mer enn to risikofartøy skal være ankret i viktige fiskeområder og 
farleder på samme tid av hensyn til sikkerheten. 

 
5.2 Småbåthavner (Pbl § 11-11, nr 4) 
Formålet omfatter større godkjente småbåthavner og fellesanlegg inkl flytebrygger med 
tilhørende installasjoner på land. Mindre endringer kan tillates innenfor formålsgrense som er 
lik byggegrense. 
 
 
5.3 Kombinasjoner av formålet – FFNFA - (jf § 11-11 pkt 7) 
a) I området FFNFA7.1 – Rørhopen - er ferdsel, fiske, natur- og friluftsaktiviteter samt 
akvakultur tillatt.  
b) I de øvrige områder FFNFA1.1 (nord for Barstrand), 2.1 (Sydalspollen), 8.1 (Nordpollen i 
Vatnfjorden) og 8.2 (Sundlandsfjorden) er kun marin produksjon inkl produksjon av skjell, 
tang, tare og levende lagring av hvitfisk tillatt (oppdrett er ikke tillatt).  
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Retningslinje for 5.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag – FFNFA  
a) Tiltak i flerbruksområder som grenser til nabokommuner skal forelegges disse 

kommunene for uttalelse. 
b) Kommunen skal ved høring av søknader også inkludere innspill fra aktuelle naboer og 

andre brukergrupper der lokalt fiskarlag (Vågan Fiskarlag) og friluftsorganisasjoner er 
sentrale høringsinstanser.  

c) Ved søknader om lokaliteter etter oppdrettslovgivningen skal denne underlegges 
nødvendig vurdering. 
 
 

5.4 Akvakultur – A (Pbl § 11-11 pkt 3) 
a) I områdene angitt som A er akvakultur tillatt. Tillat maksimal biomasse i en konsesjon må 
tilpasses avstanden mellom lokaliteten og andre formål i sonen. 
b) Hele oppdrettsanlegget, inkludert fortøyninger for bunnfester ned til -25 m - dyp skal 
lokaliseres innenfor området avsatt til akvakultur. I Øyhellesundet settes denne grense til -15 
m dyp. 
c) Oppdrettsanleggene skal plasseres slik at de ikke hindrer kystledene og allmen ferdsel i 
farledene og trafikk ut og inn av fjordene. 
Jfr § 11-7 nr 6. 
Retningslinje for 5.4 Akvakultur – A  
I A-sonene ved Kleppstad, Henningsvær, Årsteinfoten, Ramsosen nord og Risvær i Austre 
Vågan kan benyttes til levendelagring av hvitfisk eller annen marin produksjon som tang/tare 
produksjon og lignende. Her er ikke oppdrett av laks tillatt. 
Jfr § 11-11 pkt 7. 
 
 
5.5 Austnesfjorden – FFNF (Pbl § 11-11 pkt 6) 
a) I Austnesfjorden er kun fiske, ferdsel, frilufts- og naturformål tillatt, jf §11-7 pkt 6 
 
 
5.6 Ferdsel og akvakultur – FA (Pbl § 11-11 pkt 3) 
a) I området på Skrova er lokaliteten ved Kuholmen – FA9.1 - angitt for levendelagring av 
hvitfisk.  
b) Lokaliteten skal plasseres slik at den ikke hindrer ferdsel i farleden inn Toftsundet. 
Jfr § 11-7 nr 6 og 7. 
 
§ 6 HENSYNSSONER (jfr plan og bygningsloven § 11-8) 
 
6.1 Fareområder (jfr pbl 11-8 punkt a) 
a) Kraftledninger i sentral- og regionalnettet er vist som H780 i arealplankartet, jf plan- og 
bygn.lovens §11-8 pkt d.  
b) Mindre lokale kraftlinjer er ikke avsatt med hensynssone men regulert etter plan- og 
bygn.lovens §11-7 nr 2.  
 
 
6.2 Krav til nødvendig infrastruktur (jfr pbl 11-8 punkt b) 
Framtidige gangveg langs E10 på Kleppstad fra Straumanstua til og med Lyngværstranda, 
langs Fv 816 fra Festvåg til Henningsvær, langs E10 fra Ørsnes til kryss v/Hopen, langs 
kommunal veg fra Ørsnesvika til kryss med E10 og fra Multebærholmen til Rekvika er vist 
som rød strek i arealdelen. 
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6.3 Sone med særlige hensyn for landskap, natur og kulturmiljø (jfr pbl 11-8 punkt c)  
Områder med særlig verdi som landskap-, natur- og kulturmiljø samt områder sikret via lov 
om naturvern eller kulturminner er vist i arealdelen på land og i sjø.  
a) Spesielt viktige landskapsområder (H550) er Fagerbakken, Storfjell og Lauvika (alle i 
Austre Vågan).  
b) Spesielt viktige naturmiljø (H560) er Indre deler av Sydalspollen, Hopspollen, øyer sør for 
Ørsnes, Vestpollen, sjøområde nord for Kalvsøy i Øyhellesundet og sjøområde sør for 
Finnvika på StoreMolla. 
c) Spesielt viktige kulturmiljø (H570) er Lasteplassen i Bufjorden (Laukvik) og Kanalen i 
Valvågen (nær Pundslett) som kulturmiljø.  
b) Områder båndlagt etter naturvernloven (H720) er vist i arealplankartet. 
c) Områder båndlagt etter lov om kulturminner (H730) er vist på illustrasjonskart som 
vedlegg til arealplan. 
Utfyllende informasjon/retningslinje til hensynssonene. 
a) Ved behandling av søknad om tiltak eller planlegging på Hinnøya skal hensyn til reindrifta 

ivaretas i dialog med reindriftsmyndighetene. 
b) Søknader om fradeling i områder angitt i a), b) og c) må ivareta det hensyn som 

bestemmelsen skal sikre. 
 
 
6.4 Sone med særlige hensyn for friluftsliv (jfr pbl 11-8 punkt c)  
Områder med særlige verdi som friluftsområde (H530) er vist i arealdelen. De viktigste 
hensyn som skal ivaretas for de enkelte områder er:  
a) Vikerøy, Lyngværøyene, Oddværøyene og øyene vest for Haversand (v/Brettesnes) samt 
Gullvika (øst for Brettesnes) bør ivaretas gjennom forvatningsplan for besøkende. 
b) Svolvær – Kabelvågmarka har bestemmelser som framgår av vedlegg 2.  
c) Sydalen, Indre deler av Olderfjorden, Djupfjorden og Vågakallområdet, Børvågen, 
Vaterfjordvassdraget, Hattvika og Skjevika på Skrova skal friluftsinteresser ivaretas når 
søknader om fradeling fremmes. 
d) Hovsvika på Gimsøy, Sundlandsfjorden - Festvåg – Brenna, Kalle, Silsand, Austpollen, 
Rangeldalen (v/Matmora), Trollvika (v/Grunnførfjorden), Haversand, Veten (v/Brettesnes) og 
Trollskaret (v/Årstein) er viktige friluftsområder hvor ny bebyggelse ikke er ønskelig.  
Utfyllende informasjon/retningslinje til hensynssonene. 

a) Ved behandling av søknad om tiltak eller planlegging på Hinnøya skal hensyn til 
reindrifta ivaretas i dialog med reindriftsmyndighetene. 

 
 
6.5 Sone med andre særlige hensyn (jfr pbl 11-8 punkt c)  
a) Områder med særlig verdi som landbruksareal (H510) er vist i arealdelen. Spesielt viktige 
områder er Gimsøya og Gjersvoll – Delp ved Laukvik. 
e) Områder med særlig verdi for reindrifta. (H520) er vist på illustrasjonskart som vedlegg til 
arealplan. 
b) Aktsomhetsområder for skred av alle typer (H310) er vist på eget illustrasjonskart, jf §6.1 – 
Fareområder - over. Som vedlegg følger en rapport fra Structor Geomiljø AS som 
«friskmelder» et betydelig antall områder der spredt bebyggelse tillates, jf §4.3 pkt g. 
Nødvendige tilleggsvurderinger i hht NVE`s maler for skredfare avklares konkret ved søknad 
om fradeling. 
c) Skytefelt i sjøområder (H380) viser forsvarets skyte- og øvingsfelt. Det kan ikke tillates 
faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg i disse områder. 
Utfyllende informasjon/retningslinje til hensynssonene. 

a) Ved behandling av søknad om tiltak eller planlegging på Hinnøya skal hensyn til 
reindrifta ivaretas i dialog med reindriftsmyndighetene. 
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6.6 Særlige hensyn ved Helle Flyplass – restriksjonsarealer  
a) Det båndlegges soner rundt flyplassen der høyde- og byggerestriksjoner i hht 
luftfartsloven må ivaretas (H190_1, H190_2 og H190_3). Avinor skal høres i saker som ligger 
innenfor nevnte hensynssoner. 
jfr § 11-8 pkt d 
 
 

§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDER (jfr plan og bygningsloven § 11-11 
PKT 2) 
 
7. 1 Endring av eksisterende bebyggelse - hytter, boliger og næring, (jf pbl 11–11 pkt 
2) 

Endring, tilbygg og påbygg av bestående godkjent helårsbebyggelse i LNF-området samt tilliggende 
frittliggende anneks, boder og garasjer som ikke skal benyttes til beboelse, kan tillates etter søknad 
hvis dette ikke er i strid med viktige landskaps- og naturvernhensyn samt hensynet til vern av 
vesentlige kulturminner. Dette gjelder også riving og gjenoppføring ved brann. 
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VEDLEGG 1 – LNFR-områder hvor spredt utbygging er tillatt, jf § 4.3.  
I områder der spredt bebyggelse er tillatt viser tabellen antall nye fradelinger som kan 
iverksettes av hovedutvalget for næring-, plan og utvikling med angivelse av minste avstand 
til sjø-, vann og vassdrag for boliger, fritid/hytter og kombinasjoner av næringsformål. 
Områdene er nummerert og avmerket på plankartet. Antallet fradelinger gjelder for 
kommunestyreperioden 1. okt-15 til 30. sept-19, jf § 4.5 punkt i) i arealdelen.  
 
Type utb 
Kartref.  Område – kombinert 

Antall fradelinger i perioden 
01.10.15 – 30.09.19 

Avstand til sjø og 
vassdrag – flomålet 

LS1.1 Vinje 6 fradelinger – årene 2016-2019 
Langs fylkesvegen - 
fortetting 

LS1.2 Vinje vest 4 fradelinger – årene 2016 - 2019 Langs fylkesvegen 

LS1.3 Vinje Sør – Ved kirken 5 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

  Område 1 – Gimsøy  15 fradelinger – årene 2016-2019  

LS2.1 Brenna sørøst, ny KU 3 fradelinger – årene 2019-2019 Oversiden av veg 

LS2.2 Gravermark 2 fradelinger – årene 2016-2019 25 m – fortetting 

LS2.3 Høgåsen – Sydalen 6 fradelinger – årene 2016-2019 Minst 45 m fra sjøen 

LS2.4 Rystad 4 fradelinger – årene 2016-2019 45 m fra sjøen 

LS2.5 Olderfjorden sør 4 fradelinger – årene 2016-2019 45 m fra Storvatnet 

LS2.6 Lyngværstranda 6 fradelinger – årene 2016-2019 Oversiden av veg 

LS2.7 Lyngvær  2 fradelinger – årene 2019-2019 45 m fra sjøen 

  Område 2 – Strauman 27 fradelinger – årene 2016-2019  

LS3.1 Vakthusøya 2 fradelinger – årene 2016-2019 O m fra sjøen 

LS3.2 Lille Vakthusøya 1 fradeling – årene 2016-2019 0 m fra sjøen 

LS3.3 Ramnbergholmen Ingen fradelinger, eksisterende  

  
Område 3 – 
Henningsvær 3 fradelinger – årene 2016-2019 

 

LS4.1 
Hopsvegen fra kryss 
Kalle, justeres 3 fradelinger – årene 2016-2019 

45 m fra vassdrag 

LS4.2 Sjøvegen nord 3 fradelinger – årene 2016-2019 45 m fra sjøen 

LS4.3 Sjøvegen sør 2 fradelinger – årene 2016-2019 Sør for Sjøvegen 

  Område 4 – Ørsnes 8 fradelinger i Ørsnes – Hopen  

LS7.1 Liland 4 fradelinger – årene 2016-2019 
25 m fra sjøen – nær 
vegen 

LS7.2 Ved Austpollen - Liland 2 fradellinger – årene 2016-2019 Oversiden av veg 

LS7.3 Vestpollen øst 4 fradelinger – årene 2016 – 2019 25 m fra sjøen 

LS7.4 Vestpollen vest 2 fradelinger – årene 2016 - 2019 Oversiden av veg 

LS7.5 Eidhusodden (Vatterfj.) 5 fradelinger – årene 2016 - 2019 25 m fra sjøen 

LS7.6 Vaterfjorden sør 3 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS7.7 
Liland nord, sør for 
BFT7.1 2 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

  Område 7 – Laupstad 22 fradelinger i Laupstad  

LS8.1 
Sandsletta – gammel 
veg 2 fradelinger – årene 2016-2019 

Oversiden av veg 

LS8.2 Sandsletta  - Oddan 4 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS8.3 Sandsletta - Haugen 6 fradelinger – årene 2016 - 2019 25 m fra sjøen 
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  Område 8 – Laukvik 12 fradelinger i Laukvik  

LS9.1 Risholmen nord 3 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

  Område 9 – Skrova 3 fradelinger – årene 2016-2019  

LS10.1 
Store Molla – Finnvika 
Nord 2 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

LS10.2 Store Molla – Øyhelle 4 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS10.3 
Store Molla – 
Mollgavlen 3 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

LS10.4 
Store Molla – Ulvåg 
Nord 1 fradeling – årene 2016-2019 

25 mfra sjøen 

LS10.5 
Store Molla – Ulvåg 
midt 3 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

LS10.6 Store Molla – Ulvåg sør 2 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS10.7 
Store Molla – 
Yttergården 1 fradeling – årene 2016-2019 

Oversiden av veg 

LS10.8 
Store Molla – 
v/Rangelvika 2 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

LS10.9 
Store Molla – 
Brettesnes V 4 fradelinger – årene 2016-2019 

Oversiden av veg 

LS10.10 
Store Molla – 
Bretttesnes S 4 fradelinger – årene 2016-2019 

Oversiden av veg 

LS10.11 
Store Molla – 
Brettesnes Ø 2 fradelinger – årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

LS10.12 Store Molla – Sponvika 2 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

  
Område 10 – Store 
Molla 30 fradelinger på Store Molla 

 

LS11.1 

Storfjell, megling og 
ikke enighet – avgjøres 
av  KMD 4 fradelinger - årene 2016-2019 

 
Avstand til sjø 15 m 

LS11.2 Digermulen 10 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS11.3 Valen 6 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS11.4 
Fagerbakken 
v/Pundslettvågen 8 fradelinger – årene 2016 - 2019 

25 m fra sjøen 

LS11.5 Holandshamn 6 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS11.6 Pundslett vest, megling 4 fradelinger - årene 2016-2019 0 m fra sjøen 

LS11.7 Pundslett 4 fradelinger - årene 2016-2019 Oversiden av veg 

LS11.8 Skrukhamn - Trollskaret 3 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LS11.9 Årstein øst 6 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

  Digermulen   47 fradelinger   

LS11.10 Borterøy nord 2 fradelinger - årene 2016-2019 10 m fra sjøen 

LS11.11 Borterøy øst 2 fradelinger - årene 2016-2019 10 m fra sjøen 

LS11.12 Borterøy øst 2 fradelinger - årene 2016-2019 10 m fra sjøen 

LS11.13 Heimøy vest 2 fradelinger - årene 2016-2019 10 m fra sjøen 

LS11.14 Heimøy sør 2 fradeling - årene 2016-2019 10 m fra sjøen 

  Risvær  10 fradelinger (bolig og hytter)  

 
Område 11 – Austre 
Vågan 57 fradelinger 
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Sum alle 
kombinasjoner 

177 fradelinger til hytter, boliger 
eller næring 

 

    

LSBN 
Område Bolig og 
næring Bolig og Næring 

Avstand til sjø 

LSBN2.1 Sydalen sentrum 6 fradelinger – årene 2016 - 2019 Langs kommunal veg 

 Område 2 - Strauman 6 fradelinger  

LSBN4.1 Ørsnesvegen nær E10 2 fradelinger – årene 2016 - 2019 Langs kommunal veg 

LSBN4.2 Bjørnhaugvegen 4 fradelinger – årene 2016 - 2019 Langs kommunal veg 

LSBN4.3 Ørsnesvegen mot øst 2 fradelinger – årene 2016 - 2019 Oversiden av vegen 

LSBN4.4 
Søndre del av 
Ørsnesvegen 4 fradelinger – årene 2016 - 2019 

Langs kommunal veg 
og øst 

 Område 4 - Ørsnes 12 fradelinger  

LSBN7.3 Laupstad vest - ny 1 fradeling – årene 2016-2019 25 m fra bekk 

LSBN7.1 Laupstad sentrum 5 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LSBN7.2 Eidet og 1 km sørover 6 fradelinger – årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

 Område 7 - Laupstad 12 fradelinger  

 
Sum fradelinger 
boliger og næring 30 fradelinger til bolig og næring 

 

    

LSF Område Fortrinnsvis hytter/fritid 
Avstand til sjø og 
vassdrag 

LSF1.1 Hovsund 2 fradelinger - i årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LSF1.2 Sundklakk nord 2 fradelinger - i årene 2016-2019 
Vestsiden av veg, 100 
m fra sjø  

LSF1.3 Sundklakk  2 fradelinger - i årene 2016-2019 Oversiden av veg 

LSF1.4 Sundklakk sør  2 fradelinger - i årene 2016-2019 Oversiden av veg 

  Område 1 - Gimsøya 8 fradelinger til hytteformål  

LSF8.1 
Nordpollen - 
Vatnfjorden 4 fradelinger - i årene 2016-2019 

25 m fra sjøen 

  Område 8 - Laukvik  4 fradelinger til hytteformål  

LSF9.1 Skrova - Skjevika 3 fradelinger - i årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

LSF9.2 Skrova - Hattvika 3 fradelinger - årene 2016-2019 25 m fra sjøen 

  Område 9 - Skrova 6 fradelinger   

LSF11.1 
Bjørnvika – Lødingen 
grense 2 fradelinger – årene 2016 - 2019. 

45 m fra sjøen, nær 
eks bebyggelse 

LSF11.2 
Sommarset – S 
Bjørnvika 2 fradelinger – årene 2016 – 2019 

45 m fra sjøen, nær 
eks bebyggelse  

LSF11.3 Kalvhovudet 2 fradelinger – årene 2016 – 2019 15 m fra sjøen  

LSF11.4 Revikodden Storfjell N 2 fradelinger – årene 2016 - 2019 15 m fra sjøen 

 
Sum hytter nord for 
Storfj 8 fradelinger 

 

LSF11.5 
Karivika ved Årstein - 
ny 3 fradelinger – årene 2016 - 2019 

0 m fra sjøen 

 Sum hytter Årstein 3 fradelinger  

 Sum spredt hytter 29 fradelinger til hytter  
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 Totalt antall spredt 236 fradelinger  

 
Bygningssjefen må ivareta oversikten over antall fradelinger pr år og rapportere denne 
til planutvalget (NPU). Dersom antall fradelinger eller søknader om bygging overstiger 
antallet for enkelt område, må neste søknad i området utsettes til neste 
kommunestyreperiode eller undergis en dispensasjonsvurdering fra kommuneplanens 
arealdel på vanlig måte. 
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VEDLEGG 2 - Bestemmelser vedr «markagrense», Svolvær .- 
Kabelvåg, jfr Arealplanen av 21.06.08. 

LNF-1  Spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling til dette formål som ikke er 
ledd i stedbunden næring, tillates ikke.  

 Innenfor markagrensen nedlegges det i medhold av pbl § 20-4, 2.ledd bokstav e) et 
forbud mot nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Med vesentlig 
utvidelse menes det at det ikke er ønskelig med hytter med bebygd areal på over 
55m². 

 Eventuell vei inn i marka skal reguleres etter pbl § 23 (endret til § 2.1 i arealdelen). 
 Oppbygging av hytter på umatrikulert grunn tillates ikke. 

Retningslinjer for Svolvær-Kabelvågmarka: 

 Tilbygg/påbygg og nybygg på boligeiendommer skal vurderes strengt, og det må 
foreligge særlige grunner for dispensasjon. Følgende momenter skal inngå i 
vurderingen: 

o om boligen er godkjent og/eller ligger i et område regulert til bolig 
o behovet for utvidelse i forhold til boligens funksjonalitet 
o om tillatelsen påviker allmennhetens ferdsel eller medfører privatisering av et  
o område 

 Bruksendring fra fritidsbolig til bolig tillates ikke. 

 Ved omgjøring av punktfeste til eiendomstomt, bør det tilstrebes en praksis der det 
ikke utløses mer enn 200 m². 

 Der hvor det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg gjennom 
utnyttelse av disse til annen eller supplerende virksomhet, kan dette vurderes som 
særlig grunn for dispensasjon. Imidlertid forutsetter dette at endringen kan forsvares 
ut fra landbruksvirksomheten, samt at bygningens uttrykk og form opprettholdes. Ved 
vurdering skal følgende momenter vektlegges: 

o type virksomhet 
o bygningens egnethet til ønsket bruk 
o trafikkmessige forhold, parkering og annen offentlig infrastruktur 
o bevaring/vedlikehold av bygningsmassen 
o kulturlandskap 
o lokalisering 

 Landbruksnæringens interesser skal ivaretas i størst mulig grad, men må i 
tilstrekkelig grad ta hensyn til markas betydning for lokalbefolkningen som natur- og 
friluftsområde. 

 Det eksiterende nettet av turveger, stier, gamle ferdselsårer og skiløyper skal utgjøre 
hovedstammen i tilrettelegging for ferdsel. 

 Behovene til barn, unge, eldre og funksjonshemmede skal inneha en høy prioritering 

 Sykling og ridning skal foregå langs et grovmasket nett av kjøreveger og turveger. 
Det skal ikke sykles og rides i terreng eller stier som er smale, har dårlig slitestyrke 
eller stor trafikk av gående. 

 Det tillates ikke allmenn motorisert ferdsel på eksisterende vegnett innenfor 
markagrensen. Det kan gis tillatelse til nyttekjøring på opparbeidete veger i 
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forbindelse med reparasjon og vedlikehold, samt transport av utstyr til eksisterende 
anlegg:  

o rørgate 
o bygninger for vannforsyning 
o kraftstasjon 
o alpinbakke  

 Opparbeidelse av turveg til alpinbakken skal inneha en kantsone mot vassdragene, 
men det kan tilrettelegges for avstikkere ned til vannkanten for å gi 
bevegelseshemmede fiskemuligheter. Turvegen kan benyttes til transport som nevnt i 
under bokstav j).  

 Kjøring til boliger tillates. 

 Veger opparbeidet for kjøring med bil skal være fysisk avstengt, slik at uønsket 
kjøring hindres. 

Med hjemmel i §4.4 skal disse bestemmelser justeres med denne tilføyelse: 

4.4 Spesielt om Svolvær – Kabelvågmarka 
a) For Svolvær – Kabelvågmarka gjelder bestemmelsene og retningslinjene slik disse 
ble fastsatt i arealplanen vedtatt 21 juni 2008 med justeringer angitt i pkt b) til og med 
pkt f) her. 
b) Ved utbedring av eksisterende hytter kan hovedutvalget tillate et totalt bebygd 
areal på BYA = 75 m². 
c) Tilrettelegging for friluftsaktiviteter gjennom preparering av skiløyper, områder for 
skileik og skøytebaner på vann mv med motorisert kjøretøy kan tillates.  
d) Justert avgrensing av Kongstind Alpinsenter med nedfarter og veg framgår av 
vedtatt reguleringsplan. 
e) Justert grense for marka ved Rødlimyra og i Åvikmyra er vist i plankartet. 
f) Område nord og øst for Kabelvåg ungdomsskole og er vist på plankartet som 
område for idrett. 
Retningslinje for Svolvær – Kabelvågmarka. 
Bestemmelser og retningslinjer for marka slik den ble vedtatt i 2008 gjelder for øvrig 
og framgår av vedlegg 2. 
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VEDLEGG 3 – Utbyggingsområder der tiltak forutsetter 
reguleringsplan eller kan hjemles i arealplan med/uten KU, Jf § 1.3  
 
 

  
Område Navn på området Plankrav – med og uten KU i arealplanen 

B1.1 Hovsund vest for vegen til fiskerihavna Reguleringsplan + ny KU 

B1.2 Vinje øst/Kleivan Reguleringsplan + KU 

B2.1 Kleppstad vest Reguleringsplan med samleveg til E10 + KU 

B3.1 Engøya Eksisterende - en boligtomt/fritidshus uten KU 

B3.2 Sauøya Eksisterende boliger uten KU 

B4.1 Ørsvåg - nord for E10 Reguleringsplan for all bebyggelse + KU 

B4.2 
Ørsvåg - nord for boligfeltet Mølnosen 
Vest Reguleringsplan + KU 

B4.3 Ørsvåg - sør for E10, to tomter Arealplan + KU 

B4.4 Ørsvåg vest Reguleringsplan + KU 

B4.5 
Hopen - øst for fiskerihavna mot Breivika 
– redusert utbygging Reguleringsplan og ny KU 

B5.1 Prestvannet Avklart i områdeplanen Osan - Kabelvåg 

B5.2 Prestvannet - del 2 Avklart i områdeplanen Osan - Kabelvåg 

B8.1 Klavhaugen ved ny FV til Laukvik Reguleringsplan + KU 

B9.1 Skrova - boligfelt v/Kjærlighetsstien Reguleringsplan + KU 

Bebyggelse og 
anlegg     

BA1.1 Hovsund vest Reguleringsplan + KU som justeres 

BA1.2 Vinje Arealplan Forretningsbygg m/leiligheter + KU 

BA3.1 Festvåg Reguleringsplan + KU 

BA9.1 Skrova - fiskeværet Arealplan + KU 

Annet bygg     

BAB2.1 Daljorda på Kleppstad Eksisterende trafo, arealplan uten KU 

BAB4.1 Mølnosen - Kabelvåg Eksisterende trafo, arealplan uten KU 

BAB7.1 Kvitfossen ved Vestpolltjønna Eksisterende trafo, arealplan uten KU 

Forretning     

BF1.1 Vinje Eksisterende butikk, arealplan uten KU 

BF8.1 Laukvik Eksisterende butikk, arealplan uten KU 

BF11.1 Digermulen Eksisterende butikk, arealplan uten KU 

Fritidsbebyggelse     

BFR2.1 Brenna sørøst  Reguleringsplan + KU 

BFR2.2 Rystad vest Reguleringsplan + KU 

BFR2.3 Lyngvær nord Reguleringsplan + KU 

BFR3.1 Engøya Reguleringsplan + KU 

BFR3.2 Sauøya Reguleringsplan + KU 

BFR4.1 Hopen Reguleringsplan + KU 
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BFR7.1 Nord for Vestpollen - Mettesnes Reguleringsplan + KU 

BFR7.2 Vestpolltjønna Reguleringsplan + KU 

BFR8.1 Sandsletta vest Eksistrerende - i arealplan 2008 uten KU  

BFR9.1 Skrova - Kløvosen Reguleringsplan + KU 

BFR9.2 Skrova - Toften Reguleringsplan + KU 

BFR11.1 Pollan før Storfjell Reguleringsplan + KU 

BFR11.2 Vatnvågen, justert areal langs sjø Arealplan + KU, bebyggelse langs sjø vises i plankart 

BFR11.3 – tatt ut Området blir LSF11.5 og vises i plankart Resultat av megling 19 des-17 med 3 fradelinger 

Turistformål     

BFT1.1 Hov -  Reguleringsplan + KU 

BFT2.1 Lyngvær Camping - utvidelse Reguleringsplan + KU 

BFT3.1 Festvåg vest  Reguleringsplan + KU 

BFT3.2 Festvåg øst  Reguleringsplan + KU 

BFT3.3 Engøya Reguleringsplan + KU 

BFT3.4 Skata eksisterende turistanlegg  Arealplan uten KU 

BFT4.1 Sandvika og Ørsvågvær, mindre utvidelse Arealplan + KU 

BFT4.2 Kalle - avgrensing avklart i megling  Reguleringsplan + justert KU 

BFT7.2 Innerst i Vestpollen eksisterende camping Arealplan uten KU 

BFT7.3 Vatterfjorden, Hammerstad camping Reguleringsplan pga avkjørsel til E10 + KU 

BFT8.1 Laukvik v/moloen nord Reguleringsplan + KU 

BFT8.2 Laukvik sentrum, camping arealplan - glemt i arealplan 2008 uten KU 

BFT8.3 Sandsletta Eksisterende - arealplan 2008 uten KU 

BFT10.1 Store Molla - Yttergården Arealplan + KU 

BFT10.2 Store Molla - Yttergården Arealplan + KU 

BFT10.3 Brettesnes - Sponvika Arealplan + KU 

BFT11.1 Digermulen - Osen Arealplan, endring av reguleringsplan + KU 

BFT11.2 Digermulen – gnr 30/4 Reguleringsplan + KU 

BFT11.3 Valen  Reguleringsplan + KU 

BFT11.4 Årstein Reguleringsplan + KU 

Kirke og gravlund     

BGU1.1 Gimsøy kirkegård Eksisterende uten KU 

BGU1.2 Gimsøy kirke Eksisterende uten KU 

BGU2.1 Sydalen kirkegård  Eksisterende uten KU 

BGU7.1 Kvalvik kirkegård - Sildpollnes Eksisterende uten KU 

BGU8.1 Gjersvoll – Hol kirke Eksisterende uten KU 

BGU8.2 Gjersvoll sør - kirkegård Eksisterende uten KU 

BGU11.1 Digermulen kirkegård Eksisterende uten KU 

BGU11.2 Digermulen kirke Eksisterende uten KU 

Idrett     

BIA1.1 Barstrand nord Eksisterende uten KU 

BIA2.1 Olderfjorden sør - skytebane Eksisterende uten KU 

BIA5.1 Ved Store Kongsvatn Eksisterende skytebane uten KU 

BIA5.2 Kabelvåg Ungdomsskolen nord Eksisterende + uten KU 

BIA8.1 Gjersvoll - Laukvik skole Eksisterende uten KU 
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BIA11.1 Holand i Digermulen Eksisterende skytebane uten KU 

Næring     

BN1.1 
Hovsund - øst for veg og nord for 
Smettvann Arealplan, henging av fisk tillatt + KU 

BN1.2 Barstrand nord  Arealplan, henging av fisk tillatt + KU 

BN1.3 Barstrand øst ved kai-anlegg Arealplan, henging av fisk tillatt + KU 

BN1.4 Barstrand vest Reguleringsplan, henging av fisk tillatt + KU 

BN2.1 Brenna - redusert fra første høring Reguleringsplan + KU 

BN2.2 Kleppstad - tidligere steinbrudd Reguleringsendring fra massetak + KU 

BN2.3 Kleppstad v/Daljorda Reguleringsplan + KU 

BN2.4 Kleppstad havn - Nordøst Reguleringsplan + KU 

BN2.5 Kleppstad sør nord for smoltanlegg Reguleringsplan + KU 

BN3.1 Sauøya Eksisterende uten KU 

BN4.1 Ørsnes - langs E10 Eksisterende uten KU 

BN4.2 Ørsnes - langs E10 Eksisterende (SVV) uten KU 

BN4.3 Rødlimyra Reguleringsplan + KU 

BN4.4 Hopen - fiskeri Eksisterende uten KU 

BN5.1 Åvikmyra Reguleringsplan med utvidelse + justert KU 

BN7.1 Vestpollen  Reguleringsplan + KU 

BN7.2 Vatterfjorden nord Arealplan, liten utvidelse + KU 

BN7.3 Langs vegen til flyplassen Området er tatt ut 

BN8.1 Laukvik havn Reguleringsplan + KU 

BN8.2 Laukvik havn Reguleringsplan + KU 

BN8.3 Laukvik havn sør Reguleringsplan + KU 

BN10.1 Gammelt fergeleie ved Sørenholmen Arealplan uten KU, eksisterende anlegg til Nordlaks AS 

BN10.2 Store Molla - Brettesnes Arealplan uten KU, eksisterende anlegg til Hordafor AS 

BN11.1 Digermulen - ved fergekaia Reguleringsplan, pga butikk og fergeleie 

BN11.2 Vatnvågen - mot Holandshamn Arealplan uten KU, eksisterende  

BN11.3 Valen - øst for Digermulen Arealplan + KU, tilhører Nordlaks AS 

BN11.4 Pundslett Reguleringsplan + KU 

BN11.5 Risvær - ved off kai Arealplan + KU 

Off og privat 
tjenesteyting     

BOP1.1 Vinje skole Eksisterende uten KU 

BOP1.2 Vinje eldreboliger Eksisterende uten KU 

BOP1.3 Barstrand nord, institusjon Eksisterende uten KU 

BOP1.4 Barstrand, samfunnshus Eksisterende uten KU 

BOP2.1 Høgåsen – Sydalen, samfunnshus Eksisternende uten KU 

BOP2.2 Sydalen eldreboliger Eksisterende uten KU 

BOP2.3 Sydalen skole Eksisterende uten KU 

BOP2.4 Kleppstad - Strauman Reguleringsplan + KU pga E10 og gangveg 

BOP4.1 Ørsnes skole Reguleringsplan uten KU 

BOP8.2 Gjersvoll, Laukvik skole Eksisterende uten KU 

BOP8.3 Laukvik eldreboliger Arealplan uten KU - uteglemt i arealplan 2008 
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BOP10.1 Brettesnes samfunnshus Arealplan uten KU 

BOP11.2 Digermulen skole og eldreboliger Arealplan uten KU 

Råstoffutvinning     

BRU1.1 Hovsund  Reguleringsplan + KU 

BRU2.1 Fagerhaugen v/Kleppstad Reguleringsplan + KU 

BRU3.1 Engøya Reguleringsplan + KU 

BRU7.1 Vestpollen Reguleringsplan + KU 

BRU7.2 Børa - Børvågen - Helle Reguleringsplan + KU 

BRU8.1 Slettåsen v/Laukvik Arealplan avklares via KU 

BRU8.2 Rømyrhaugen v/Laukvik Gjersvoll Arealplan avklares via KU 

BRU9.1 Skrova - enden av Døvikvegen Reguleringsplan + KU 

BRU10.1 Store Molla – Langvågen ved Brettesnes Reguleringsplan + KU 

BRU11.1 Ramsosklubben - nord for Holand Reguleringsplan + KU 

BRU11.2 Kjerstihaugen ved Pundslett Reguleringsplan + KU 

      

      

Arealbruk i 
kystsonen     

Bruk og vern av sjø 

og vassdrag 

Arealbruken benyttes i planforslaget og 
betyr at kun fiske, ferdsel, frilufts- og 
naturformål hjemles (oppdrett ikke 
tillatt) Nytt formål som omfatter Austnesfjorden i sin helhet 

      

Ferdsel/akvakultur     

FA9.1 Skrova v/Kuholmen Levende lagring av fisk tilpasset ferdsel 

      

Kombinerte 
formål     

FFNFA1.1 
Nord for Barstrand – oppdrett av skjell og 
tare tillates Kystsoneplanen 1999 

FFNFA 2.1 
Sydalspollen – oppdrett av skjell, tang og 
tare mv tillates Kystsoneplanen 1999 

FFNFA 7.1 
Rørhopen i Raftsundet  - oppdrett av laks 
og andre formål tillates kystsoneplan 1999 

FFNFA 8.1 
Nordpollen – Vatnfjorden – oppdrett av 
skjell, tang og tare mv tillates Kystsoneplanen 1999 

FFNFA 8.2 
Sundlandsfjorden - oppdrett av skjell, tang 
og tare mv tillates Kystsoneplanen 1999 

   

FFNFK11.1 
Pundslett – kanalen – bevares som 
kulturminne og nytt formål gis Erstattes av hensynssone H570 

      

Akvakultur     

VA2.1 
Kleppstad vest for havn, oppdrett tillates 
ikke kystsoneplan 1999 

VA3.1 Under Festvågtind , oppdrett tillates ikke kystsoneplan 1999 
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VA5.1 Tjeldbergvika (reservelokalitet) Kystsoneplan 1999 

VA5.2 Storvågan - Lofotakvariet Kystsoneplan 1999 

VA7.1 Øyhellesundet nord Kystsoneplan 1999 

VA7.2 Øyhellesundet sør nær Oddvær Kystsoneplan 1999 

VA10.1 Mollgavlen Kystsoneplan 1999 

VA10.2 Vottvika ved Kjepsøya Kystsoneplan 1999 

VA11.1 Storfjell – nord Lødingen grense Kystsoneplan 1999 

VA11.2 Raftsundet øst Kystsoneplan 1999 

VA11.3 Storfjell  Kystsoneplan 1999 

VA11.4 Holand - Ramsosen Kystsoneplan 1999 

VA11.5 Raven  Kystsoneplan 1999 

VA11.6 
Årsteinfoten - oppdrett av skjell, tang og 
tare mv tillates Kystsoneplan 1999, justert bruk – oppdrett ikke tillatt 

VA11.7 Risvær Søknad i prosess - ny, flyttes vestover fra Engla 

VA11.8 
Ramsosen nord – oppdrett av skjell, tang 
og tare mv tillates  Lokaliteten er godkjent i 2017 

      

AKTIVE 
FISKEPLASSER     

VFI1.1 torsk - Ytrehella - låssetting Fiskeridirektoratet 2013 

VFI1.2 torsk -Årrvågan - låssetting Fiskeridirektoratet 2013 

VFI1.3 sild - Sundklakk Nord Fiskeridirektoratet 2013 

VFI4.1 sild og fiske - Ørsvågen Fiskeridirektoratet 2013 

VFI7.1 sild og fiske - Børvågen Fiskeridirektoratet 2013 

VFI7.2 sild og fiske - nord i Øyhellesund Fiskeridirektoratet 2013 

VFI9.1 sild og fiske - Lillemolla øst Fiskeridirektoratet 2013 

VFI9.2 sild og fiske - Lillemolla sør Fiskeridirektoratet 2013 

VFI10.1 
sild og fiske - Ved Litlkalvsøya og 
Rangelvika Fiskeridirektoratet 2013 

      

Allmenningskai - 
fiskerihavn     

SHA1.1 HOVSUND  Eksisterende uten KU 

SHA2.1 KLEPPSTAD  Eksisterende uten KU 

SHA2.2 Barstrand   Eksisterende uten KU 

SHA3.1 Henningsvær  Eksisterende uten KU 

SHA4.1 HOPEN  Eksisterende uten KU 

SHA7.1 Vestpollen - off kai  Eksisterende uten KU 

SHA8.1 LAUKVIK - ytre havn  Eksisterende uten KU 

SHA9.1 SKROVA  Eksisterende uten KU 

SHA10.1 Brettesnes  Eksisterende uten KU 

SHA11.1 Digermulen  Eksisterende uten KU 

SHA11.2 Holand - allmenningskai  Eksisterende uten KU 

SHA11.3 RISVÆR   Eksisterende uten KU 

SHA11.4 Årstein - allmenningskai, privat  Eksisterende uten KU 
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Gang/sykkel     

SGS2.1 Gangveg fra Kleppstad til Lyngværstranda Reguleringsplan, rekkefølgebestemmelse 

SGS3.1 Gangveg fra Festvåg til Engøya Reguleringsplan, rekkefølgebestemmelse 

SGS3.2 Gangveg fra Engøya til Henningsvær Reguleringsplan, rekkefølgebestemmelse 

SGS4.1 
Gangveg fra kryss ved Hopen til 
Ørsnesvegen Reguleringsplan 

SGS7.1 
Gangveg fra Multebærholmen til Rekvika 
før Børvågtunellen Reguleringsplan 

      

Parkering     

SPA.1.1 Hovsund Arealplan eller reguleringsplan + KU 

SPA2.1 Sydalen Arealplan + KU 

SPA2.2 Straumanstua – nasjonal turistveg Arealplan + KU 

SPA3.1 Festvåg Reguleringsplan + KU pga E10 

SPA3.2 Skata Reguleringsplan + KU pga E10 

SPA8.1 Delp v/sti mot Matmora Arealplan uten KU, eksisterende 

SPA8.2 Nordpollen - Rangeldalen Arealplan uten KU, eksisterende 

      

Drikkevann - VD     

VD2.1 Middagsdalsvatnet   

VD3.1 Rørvikvatnet   

VD5.1 Vestre Nøkkvatnet   

VD7.1 Nattmålsvatnet   

VD7.2 Jomfruvatnet  Forsyner Helle flyplass m fl, skal avvikles 

VD8.1 Vann nær Trolldalen   

VD10.1  Brettesnesvatnet   

VD11.1 Pundslettvatnet   

      

SMÅBÅTHAVN     

VS2.1 Sydalen - småbåthavn Arealplan + KU  

VS7.1 Laupstad - Hamna Reguleringsplan + KU pga avkjørsel til E10  

VS7.2 Husvågen Reguleringsplan + KUpga avkjørsel til E10  

VS8.1 Båtnakken, nord for Laukvikvegen Arealplan + KU 

VS11.1 Årstein sør Arealplan + KU 

      

HENSYNSONER     

Vannverk - 
nedslagsfelt     

H110_1.1 Vinje - vannverk - oppfor Stormyra Eksisterende 

H110_1.2 Vinjedalen - vannverk Eksisterende 

H110_2.1 Kroktinddalen - vannverk Eksisterende 

H110_2.2 Storvatnet - Bordewichvatnet Eksisterende, vann til smoltanlegg 

H110_2.3 Lyngvær/Kleppstad vannverk Eksisterende 
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H110_3.1 Henningsvær vannverk Eksisterende 

H110_5.1 Vestre Nøkkvatn Eksisterende 

H110_7.1 Jomfrudalen Eksisterende 

H110_8.1 Mølndalsvatnan Eksisterende 

H110_10.1 Brettesnes Eksisterende 

H110_11.1 Digermulen Eksisterende 

H110_11.2 Digermulen Eksisterende 

H110_11.3 Pundslett  Eksisterende 

      

Flyplass Støysoner og sikkerhetsgrenser   

H190_1 Høyderestriksjonskrav ved Helle flyplass Innspill fra Avinor 

H190_2 Byggerestriksjonskrav ved Helle flyplass Innspill fra Avinor 

H190_3 
Restriksjon ved Skrova fyr innflyging Helle 
flyplass Innspill fra Avinor 

      

H210_1 Helle flyplass Erstattes av H190 

H210_2 Helle flyplass Erstattes av H190 

      

Skytefelt Militært øvingsområde   

H380_1 Yttersida mot Hadsel Tatt inn i ny arealplan 

H380_2 Vestfjorden Skrova - Storfjell Tatt inn i ny arealplan 

H380_3 Vestfjorden Storfjell - Øksfjorden Tatt inn i ny arealplan 

      

Landbruk   
H510_1.1 Hovsund - viktig landbruk Eksisterende 

H510_1.2 Vinje til Hov - viktig landbruk Eksisterende 

H510_1.3 Vinje - sør for vegen mot Sundklakk Eksisterende 

H510_8.1 Delp - viktig landbruk Eksisterende 

H510_8.2 Gjersvoll - viktig landbruk Eksisterende 

      

Reindrift     

H520_11.1 Trekkveger og beite Se eget illustrasjonskart 

      

Friluftsliv     

H530_1.1 Vikerøy - friluftsliv Vises i arealplan 

H530_1.2 Hovsvika - friluftsliv Eksisterende 

H530_2.1 Brenna - Sundlandsfj - friluftsliv Eksisterende 

H530_2.2 Sydalen - friluftsliv Eksisterende 

H530_2.3 Olderfjorden og Kleppstadheia Eksisterende 

H530_2.4 Lyngværøyene Eksisterende 

H530_4.1 Djupfjorden med vassdrag Eksisterende 

H530_4.2 Vågakallen - statlig sikret friluftsomr Eksisterende,  

H530_4.3 Storøya ved Kalle Eksisterende 

H530_4.4 Silsand-området Eksisterende 
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H530_5.1 Kabelvåg - Svolværmarka  Eksisterende 

H530_7.1 Austpollen innerst Eksisterende 

H530_7.2 Vatterfjorden nord Eksisterende 

H530_7.3 Følstad i Austnesfjorden øst Eksisterende 

H530_7.4 Oddvær med øyer Eksisterende 

H530_7.5 Børvågaksla Eksisterende 

H530_8.1 Grønnhaugen v/ Laukvik Eksisterende 

H530_8.2 Klavhaugen - Langhaugen v/Laukvik Eksisterende 

H530_8.3 Trolldalen- Innervatnet v/Grunnførfjorden Eksisterende 

H530_8.4 Rangeldalen - gruve og Matmora Eksisterende 

H530_9.1 Skrova - Hattvika med øyer Eksisterende 

H530_10.1 Rangelvika - Draget - Haversand Eksisterende 

H530_10.2 Gullvika - Vestpollen Eksisterende 

H530_10.3 Vetten v/Brettesnes Eksisterende 

H530_11.1 Kanalen - Valvågen Eksisterende 

H530_11.2 Årstein nord Eksisterende 

      

Landskap     

H550_4.1 Området fram mot Silsandbukta Eksisterende 

H550_7.1 Vatterfjorden nord - v/Eidhusodden Eksisterende 

H550_8.1 Sandsletta Eksisterende 

H550_10.1 Del av Haversand - halvøy vest Eksisterende 

H550_11.1 Kjerringvegen og nord Eksisterende 

H550_11.2 Lauvika nord Eksisterende 

H550_11.3 Rømbunken - Åsen Eksisterende 

      

Naturmiljø     

H560_1.1 Hovsund - vannet øst for vegen Eksisterende 

H560_2.1 Sydalspollen Eksisterende 

H560_2.2 Storøya v/Kleppstad - bevaring Eksisterende 

H560_2.3 Sandøya - bevaring naturmiljø Eksisterende 

H560_4.1 Hopspollen Eksisterende 

H560_4.2 Hopen - indre del av fjorden  Eksisterende 

H560_4.3 Kalle -  Eksisterende 

H560_4.4 Sædingsdraget - øyer sør for Ørsnesvika Eksisterende 

H560_7.1 Vestpolltjønna Eksisterende 

H560_8.1 Nordbaren øy sør for Laukvik havn Eksisterende 

H560_8.2 Lille vannet ved Sandsletta Eksisterende 

H560_10.1 Mollgavlpollen Eksisterende 

H560_10.2 Sjøområde nord for Kalvsøya/Yttergården Eksisterende 

      

Kulturmiljø     

H570_8.1 Halvøy sør for Bufjorden. Nytt kulturminne, lasteplass for gruva Matmora 

H570_10.1 Brettesnes øst Eksisterende 
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H570_11.1 Kanalen ved Valen Nytt formål (erstatter FFNFK) 

      

Reguleringsplaner 
H910 Reguleringsplaner som gjelder Listes opp i eget vedlegg 

      

Naturvernomr 
båndlegging på 
land og i sjø     

HS720_1.1 HovsFlesa Eksisterende 

H720_1.2 Gimsøymyrene nord Eksisterende 

H720_1.3 Gimsøymyrene - sør Eksisterende 

H720_8.1 
Lyngøya - Risøya m fl - nord for 
Sundlandsfjorden Eksisterende 

H720_9.1 Skrova - Nautøya og Fuglebergøya Eksisterende 

H720_11.1 Matsskjæret - ved Svellingflaket Eksisterende 

H720_11.2 Stabben m fl øyer - Svellingsflaket Eksisterende 

      

Kulturminne - aut 
fredede 
kulturminner Illustreres på eget temakart   

H730_1.1 Hov - båndlegging kulturminner Eksisterende 

H730_ Prestholmen - Øst for Vinje Eksisterende 

H730_10.1 Kjefsøya - Øst for Store Molla  Eksisterende 

H730_11.1 Trettholmen - Holand Eksisterende 

H730_11.2 Pundslett innen LS11.7 Eksisterende 

H730_11.3 Årstein øst Eksisterende 

   

Andre 
kulturminner Vises på eget illustrasjonskart Jf Kulturminneplan for Lofoten 2008 

   

 Fiske, gyte og 
låssettingsplasser 

 Kystnære fiskeridata fra 
Fiskeridirektoratets kartbase vises som 
illustrasjonskart  Yggdrasil kartbase 

   

Reindrift 
Alle trekkveger og beiteområder vises på 
eget illustrasjonskart  Nordlandsatlas 

      

Skred 
Alle typer skred illustreres på eget 
illustrasjonskart  NVE sin kartbase 

   
Svolvær 20 mars 2018 
 
Johan H Weydahl (MNIF) 
 
 
 


