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Oppretting av feil i kommuneplanens arealdel
Rådmannens forslag til vedtak:
Planutvalget vedtar å rette opp en feil i kommuneplanens arealdel vedrørende krav til plassering
av boliger i §5.2.3 LNFR- areal for spredt bebyggelse slik at kravet blir endret fra: «Tomter skal
ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet.»
Endres til: Tomter til fritidsbebyggelse skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god
skogbonitet.

Vedlegg:

16.01.2019

Utgått plan vedtatt i 2011

1401685

Sammendrag:
Kommuneplanens arealdel er et stort og sammensatt dokument. Den siste revideringen måtte tilpasses
ny Plan og bygningslov av 2008, noe som medførte en stor endring fra loven av 1985. Dette gjorde at
alle bestemmelsene fra gammel arealplan fra 2011 måtte stort sett formuleres på nytt. Dette gjør at det
kan oppstå unøyaktigheter.
Når det gelder kriteriene for plassering av ny bebyggelse i LNFR areal for spredt bebyggelse har ikke
intensjonen vært å endre disse. Det som har skjedd i dette tilfelle er at i omformuleringen av
bestemmelsen har det blitt uteglemt (inquirie) å presisere at tomter ikke skal legges ut på skogsareal
med middels og god skogbonitet, kun skal gjelde fritidsbebyggelse slik bestemmelsen lyder i arealplanen
fra 2011.
Det som kan gjøres er å endre bestemmelsen gjennom behandling i planutvalget som vedtar en mer
presisert formulering i tråd med gammel plan, med bakgrunn i den forklaringen som står ovenfor.
Vedtak med endring sendes til Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune. Hvis vi får tilbakemelding at
dette ikke tilfredstiller riktig saksbehandling så gjennomføres det full planprosses med annonsering i avis
og høring i 6 uker med sluttbehandling i kommunestyre.

Geir Mikkelsen
rådmann

Utgått plan vedtatt i 2011.

Gjeldende plan vedtatt i 2018

