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MELDING OM VEDTAK – REVIDERT KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD 

KOMMUNE – 2. GANGS HØRING 

 

Kommunestyret  behandlet i møte 16.12.2015 sak 101/15.  

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommuneplan vedtatt med følgende endringer med tillegg: 

 

Områder i arealplan som omfattes av Pbl § 11-8 D endres til at de omfattes av Pbl § 11-8 C 

 

§1.2  1 avsnitt endres til: 

Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m, 

kan ikke gjennomføres uten godkjent reguleringsplan. Unntak fra denne bestemmelsen gjøres 

gjeldende for ny boligbebyggelse inntil 5 enheter. Unntak for fritidsbebyggelse er angitt i 

planbestemmelsens § 5.3. 

 

§ 1.2,  3. avsnitt: «gjelder ikke» endres til «kan gjelde» 

 

§ 1.7,  siste avsnitt utgår 

 

§ 2.6,  4. avsnitt utgår 

 

§ 5.1, 1. avsnitt endret til: 

For områder avsatt på plankart til LNFR kan det tillates bebyggelse som er relatert til landbruk 

eller reindrift. Nødvendige bygg, skogsveger og skogstue til eget bruk i forbindelse med aktiv 

gårdsdrift er tillatt i alle LNFR-sonene, samt tiltak i utmark i forbindelse med tilrettelegging 

av friluftsliv,  jakt, fiske og naturbasert reiseliv kan tillates. 

. 

§ 5.3,   6. avsnitt endres til: 

Innenfor områdene godkjennes inntil åtte nye fritidsboliger. 

For følgende mindre områder tillates kun inntil 5 nye enheter: LNFR-Fr Seljenes, LNFR-Fr 

Hestnes, LNFR-Fr Leirelv, LNFR-Fr 5 Lavra, LNFR-Fr Allmenningen, LNFR-Fr Sommerset, 

LNFR-Fr Bukta, LNFR-Fr Russvika og LNFR-Fr 6 Tennstrand.  

For disse områdene skal ny bebyggelse ikke plasseres nærmere strandsonen enn tilliggende 



eksisterende bebyggelse, og i et hvert tilfelle ikke i en mindre avstand enn 25 meter. 

 

§ 6.3, første avsnitt endres til: 

Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte A-områdene angitt i 1. høring. 

 

§ 6.3,  siste avsnitt endres til: 

Kommunen vil i sin uttalelse til søknad om tillatelse, henstille om at etablering av nye anlegg 

skjer i samsvar med en bærekraftig utvikling av næringa. 
 

§ 6..4  endres til: 

Ved næringsvirksomhet, nye byggeområder eller utvidelse av eksisterende bygg i nedslagsfelt 

for drikkevann, skal det gjennomføres avbøtende tiltak. 

 

I tillegg ble følgende endringer/tillegg vedtatt: 

 

 Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år 

 Kommunestyret ber om at tråling i Tysfjord forbys. 

 Båndlegging av ytre Vassja til kraftproduksjon utgår 

 Båndlegging av «Skogvatnet vindkraftområde» tas ut av planen 

 Nedbørsfeltet for vannverkene i Musken og Rørvika må avmerkes på plankartet. 

 

Votering:  

To første kulepunktene oversendes administrasjonen 

 

 I den nye arealplanen klassifiseres Mulbukta som FFN/ALVT – område jfr. F-vedtak i 

sak 23/14 av 27.02.14 og Fylkesmannens brev av 13.02.15 

 Båndleggingssonene på kartet (tidligere nasjonalpark- område) fjernes i sin helhet. 

 

Kommunestyret iverksetter rullering av den vedtatte arealplanen umidderbart. Formannskapet 

gis fullmakt til å finne dekning av kostnadene i f.b. med planarbeidet. 

 

Protokolltilførsel sak  revidert kommuneplan 

I høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, ber Fylkesmannen Tysfjord kommune 

hensynta Samferdselsdepartementet valg av framtidig trase for E6, og der Fylkesmannen ber 

kommunen nøye vurdere å ta ut korridorene som er båndlagt som hensynssone for fremtidig 

planlegging av E6-4 bruer, og for fremtidig vei fra Lossvika til Ritsem i Sverige. 

Likeså råder Nordland Fylkeskommune Tysfjord kommune til å ta ut alle nye tiltak langs ny 

E6 ut av planforslaget fordi det ikke er i tråd med regionale og nasjonale interesser, jfr. 

Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer kap.8.2.  

Med bakgrunn i ovenfor nevnte høringsuttalelser, mener vi at Tysfjord kommune ikke kan 

gjøre vedtak som strider mot regionale og sentrale myndigheters vedtak .  

 

 

 

 



15.12.15 

Leif Harald Olsen    Johanne Ellingsen  
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Kopi til: Fylkesmannen i Nordland  

 

 

 


