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TEGNFORKLARING til kommuneplan for Meløy 2013 - 2025
Plandata

Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Kommuneplan-Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)

Boligbebyggelse - nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Boligbebyggelse - fremtidig

Småbåthavn - nåværende
Småbåthavn - fremtidig

Fritidsbebyggelse - nåværende

E

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Fiske - nåværende

Forretning - nåværende

Drikkevann - nåværende

Forretninger- fremtidig

Naturområde vann - nåværende
Friluftsområde - nåværende

Tjenesteyting - nåværende
Tjenesteyting- fremtidig

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Fritids- og turistformål - nåværende

Faresone - Ras- og skredfare

Fritids- og turistformål - fremtidig

Faresone - Flomfare

Råstoffutvinning - nåværende

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)

Råstoffutvinning - fremtidig

Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann

Næringsbebyggelse - nåværende

Støysone - Rød sone iht. T-1442

Næringsbebyggelse - fremtidig

Støysone - Gul sone iht. T-1442

Idrettsanlegg - nåværende

Angitthensynsone - Hensyn landbruk

Andre typer bebyggelse - nåværende

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Andre typer bebyggelse - fremtidig

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Uteoppholdsareal - nåværende

Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur
Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

Uteoppholdsareal - fremtidig

Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende

Grav og urnelund - nåværende
Grav og urnelund - fremtidig

Kommuneplan - Bestemmelseområde (PBL2008 §11-9)
Bestemmelseområde

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - fremtidig

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL2008)
Faresone grense

Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Sikringsonegrense

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Støysonegrense

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- fremtidig

Angitthensyngrense

Veg - nåværende

Infrastrukturgrense

Veg - fremtidig

Båndlegginggrense nåværende

Havn - nåværende

Bestemmelsegrense

Havn - fremtidig

Byggegrense

Hovednett for sykkel - nåværende

Forbudsgrense sjø

Hovednett for sykkel - fremtidig

Forbudsgrense vassdrag

Parkering - nåværende

Kraftledning

Parkering - fremtidig

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Planens begrensning

Grønnstruktur - nåværende

Grense for arealformål

Grønnstruktur - fremtidig

Hovedveg tunnel - nåværende

Friområde - nåværende

Hovedveg tunnel - framtidig

Friområde - fremtidig

Gang-/sykkelveg - framtidig

Park - nåværende

Sykkelveg - framtidig

Park - fremtidig

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)
LNFR-areal - nåværende
LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværende
LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - nåværende

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Farled - nåværende
Abc

Kommune(del)plan - påskrift

Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

Bestemmelser til Meløy kommuneplan 2013‐2025
jf. plan‐ og bygningsloven (PBL) § 11‐5
Bestemmelsene omfatter oversiktsplanen for kommunen og kommunedelplanene for Reipå,
Ørnes, Neverdal, Glomfjord, Engenbreen, Halsa og Engavågen.

1. Bebyggelse og anlegg
1.1 Plankrav (PBL § 11‐9, nr. 1)
a) I områder avsatt til utbyggingsformål, hvor det er satt krav om reguleringsplan, må arbeid og
tiltak som nevnt i PBLs §§ 20‐1, 20‐2, 20‐3, samt fradeling etter PBLs § 26, ikke finne sted før
området inngår i slik reguleringsplan. Dette gjelder både arbeid som krever byggetillatelse og
tiltak som er unntatt søknadsbehandling. Tiltak som åpenbart ikke vil vanskeliggjøre en
framtidig regulering kan fritas fra plankravet.
b) I boligområder uten plankrav (K i tabell) skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 30 % av
tomtens areal. Gesimshøyde skal være maks 7 meter og mønehøyde maks 8,5 meter.
1.2 Krav til infrastruktur, utforming (PBL § 11‐9, nr. 4)
a) I områder avsatt til utbyggingsformål kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester er tilfredsstillende etablert.
b) Bebyggelsen skal plasseres og underordne seg markerte landskapsdrag, og mest mulig av
eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares.
c) Det skal tas hensyn til kulturlandskapet og estetisk utforming.
1.3 Universell utforming
Universell utforming skal innarbeides i all kommunal planlegging og utbygging i tråd med plan‐ og
bygningslovens formål i § 1‐1 og tilhørende forskrifter, jf. diskriminerings‐ og tilgjengelighetsloven.
1.4 Energiforsyning
Offentlige bygg og større bygninger skal benytte annen energiforsyning enn direktevirkende
elektrisitet og fossile brensler til oppvarming, jf. krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift §
14‐7.
1.5 Krav til uteareal (PBL § 11‐9, nr. 5)
Ved boligbygging skal leke‐ og oppholdsareal for barn og unge vurderes. Oppholdsareal/lekeareal
og boliger skal ferdigstilles samtidig.
Nye boliger kan tillates bygget dersom følgende krav kan tilfredsstilles:
a) I rimelig nærhet fra boligen skal det være muligheter for lek og opphold (nærlekeplass) for
barn (0 ‐ 7 år) og voksne. Arealet skal være minst 100 m2. I sentrumsområder er normen 25 m2
per boenhet.
b) I rimelig nærhet fra boligen skal det finnes muligheter for plasskrevende aktiviteter som ballek,
sykling, ski m.m. Arealet skal være minst 2 daa (kan deles på flere områder).
c) Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, være mest mulig skjermet mot støy, vind og snødrev,
være flatere enn 1:3 og være tilfredsstillende belyst. Videre skal områdene være sikret mot
støy (maks 55 dB(A) ekvivalent), forurensning og annen helsefare. Lekeplass og
uteoppholdsarealer skal ikke plasseres i nærhet av høyspent kraftledning.
d) Atkomsten til lekearealene skal være langs gang‐ og sykkelvei, fortau eller lite trafikkert vei. De
ulike aktiviteter må skjermes slik at de kan foregå uten konflikt med hverandre og naboer.
‐1‐
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1.6 Garasjer
Følgende bestemmelser gjelder i boligområder i kommuneplanens arealdel og erstatter
bestemmelser i reguleringplaner vedtatt før 2013:
a) I boligområder tillates det at garasje oppføres som tilbygg til bolig eller som frittstående
garasjebygg. Garasje som tilbygg til bolig og frittstående garasjebygg kan oppføres med et
areal der verken BRA eller BYA overstiger 50 m2. Garasje kan innenfor bestemmelsene i plan‐
og bygningsloven og byggeforskriftene oppføres med redusert avstand til eiendomsgrense.
b) Der det ikke er til hinder for sikt og trafikkavvikling kan garasjer plasseres inntil 3 meter fra
regulert veikant på kommunale og private veier. Dersom garasjeporten vender mot regulert
kommunal eller privat vei, må avstanden til regulert veikant være minst 6 meter.
c) Garasjebygg kan innenfor de arealbegrensninger som er gitt i pkt. a, oppføres i kombinasjon
med andre romfunksjoner som tilleggsrom til bolig/boenhet på eiendommen. Etablering av ny
selvstendig boenhet krever særskilt avklaring i forhold til arealplaner.
d) I regulerte boligområder skal bebygd areal av bygninger ikke overskride 30 % av tomtens areal
(BYA=30 %).
e) Gesimshøyde skal være maks 3,0 meter og mønehøyde maks 5,5 meter.
1.7 Naust og flytebryggeanlegg m.m.
a) Ny naustbebyggelse skal etableres i naustområdene (NA), i grupper på maksimalt 10 naust.
b) Naust, flytebrygger og båtplasser må tilpasses terreng‐ og landskapsformer og må ikke være i
konflikt med nærings‐, natur‐ eller friluftsinteresser, herunder badeplasser. Atkomst til
strandsonen skal ivaretas.
c) Naust skal ha saltak og ensartet farge. Naust i tilknytning til fritidsbruk kan ha maksimalt
bruttoareal på 40 m2 og mønehøyden på maksimalt 4,0 meter.
d) Naust skal benyttes til oppbevaring av båt og redskap i tilknytning til båtbruk. Naust skal ikke
innredes med tanke på overnatting eller personopphold i fritidssammenheng.
e) I områder med reguleringsplan tillates det bygd sjøhus etter nærmere bestemmelser.

2. Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
2.1 LNFR–1 områder hvor spredt utbygging ikke er tillatt
a) Innenfor områdene merket LNFR‐1 tillates ikke spredt bolig‐, nærings‐ eller fritidsbebyggelse
samt fradeling, med unntak av tiltak tilknyttet stedbunden næring.
b) Tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse, som åpenbart ikke er i strid med landbruks‐,
natur‐, frilufts‐ eller reindriftsinteresser, kan tillates.
c) Mindre tiltak som gapahuk, grillhytter og andre tiltak som fremmer friluftsliv for allmennheten,
og er i tråd med LNFR‐formålet, kan tillates.
d) Dersom det gis tillatelse til bebyggelse i LNFR‐1 områder, skal bestemmelsene i pkt. 2.4
benyttes.

‐2‐
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2.2 LNFR–2 områder for spredt bolig‐ og næringsbebyggelse
Innenfor områdene merket LNFR‐2 tillates spredt bolig‐ og næringsbebyggelse, med det antall som
er oppført i oversikten under.
Følgende omfang av spredt boligbebyggelse tillates i planperioden:
Område
SB101 Ågskardet, gnr. 14/4
SB102 Ågskardet vest
SB103 Sneland, Holandsfjorden
SB104 Bjærangen
SB105 Kjeldal
SB106 Oldra, Engavågen
SB107 Jenslund, Engavågen
SB108 Vassdalsvik
SB110 Røsshagen, Meløya
SB111 Meløysjøen, Meløya
SB112 Kråkvika, Meløya
SB113 Stanghågen, Meløya
SB114 Bakken, Meløya
SB115 Solhaug, Meløya
SB116 Tukthuset, Meløya
SB117 Svenningen
SB118 Innerstøtt
SB119 Selstad
SB120 Bolga
SB121 Balset – Valøya, Mesøya
SB122 Herstad gnr. 10/2
SB201 Fore, Reipå
SB202 Marklandsveien gnr. 67/5
SB203 Marklandsveien gnr. 67/30,44
SB301 Spilderdalen, gnr. 56/8
SB401 Neverdal gnr. 49/4
SB602 Halsosveien, Halsa
SB603 Halsa sør, gnr. 26/1
SB604 Forøya, gnr. 27/2
SB605 Halsa øst, gnr. 28/4
SB606 Forøy gnr. 27/13
SB701 Engen
SB702 Svartisen
SB801 Vågsbotn, Engavågen
SB802 Jektvika ‐ Storsanden, Grønøya

Nye
boliger
5
6
7
5
4
7
6
4
4
3
4
3
4
3
4
4
5
5
5
10
3
8
5
3
4
3
10
5
4
8
3
4
2
8
10

Areal
(dekar)
9
149
565
260
137
263
408
313
153
36
72
48
82
50
34
178
596
212
410
1247
10
195
34
29
10
6
295
26
15
22
8
274
123
36
166

Plan‐
krav
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Merknad
Bolig‐ / næringsbebyggelse

Bolig‐ / fritidsbebyggelse
Bolig‐ / fritidsbebyggelse

Skredfare må avklares før utbygging

E = Eksisterende reguleringsplan e.l. gjelder.
R = Krav om reguleringsplan før fradeling/ utbygging tillates.
K = Kan fradeles og bebygges med hjemmel i kommunedelplanens arealdel. Det kan stilles krav om
situasjonsplan med tilhørende infrastruktur i egnet målestokk.
X = Omfang / antall avklares i reguleringsplan.
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2.3 LNFR–3 områder for spredt fritidsbebyggelse
Innenfor områdene merket LNFR‐3 tillates spredt fritidsbebyggelse, med det antall som er oppført
i oversikten under.
Følgende omfang av spredt fritidsbebyggelse tillates i planperioden:
Område

Nye
boliger
6
8
4
6
8
4

Areal
(dekar)
30
33
20
40
464
51

Plan‐
krav
K
K
K
K
K
K

5
5
4
5
5
5
5
2
2
4

20
18
100
418
36
53
43
14
4
85

K
K
K
K
K
K
K
K
K
R

SF120 Storvika gnr. 25/1
SF121 Bogneset gnr. 7/62
SF122 Åmnes
SF123 Sandvika gnr. 43/1
SF124 Pershågen, Meløya gnr. 77/41
SF201 Mølvika, Reipå

2
3
5
2
3
5

57
5
27
54
2
140

K
K
K
K
K
K

SF202 Fore gnr. 68/1
SF301 Spildervatnet gnr. 56/18
SF601 Æsøyneset, Halsa
SF602 Kobbskjærelva sør gnr. 26/9
SF603 Slettan gnr. 28/16

3
4
5
3
3

18
12
55
20
16

K
K
K
K
R

SF801 Storøya, gnr. 39/38

5

31

K

SF101 Kistaksla, Meløya gnr. 77/10
SF102 Kjølsholmen, Meløya
SF104 Melan, Bolga gnr. 2/24
SF105 Storvika, Bolga
SF106 Korsvika, Ågskardet
SF107 Nattmålshågen, Ågskardet gnr.
12/2
SF108 Stavnes, Åmøya
SF109 Stokkvika, Åmøya, gnr. 3/1
SF110 Kjørågvika, Åmøya
SF111 Marken, Reipå
SF113 Sirineset, Ågskardet
SF114 Ågvatnet øst gnr. 14/4
SF115 Øysund sør gnr. 71/5
SF116 Teksmona gnr. 65/11
SF117 Selstad gnr. 48/3
SF118 Skålsvika gnr. 25/1

Merknad
Skredfare må avklares før utbygging.
Spesielle hensyn til kulturminner.

Bolig‐ / fritidsbebyggelse

Skredfare må avklares før utbygging.

Det stilles krav om reguleringsplan
for avkjørsel fra fylkesvei 17.
Skredfare må avklares før utbygging.
Bolig‐ / fritidsbebyggelse

Skredfare må avklares før utbygging.
Før bygging kan skje, skal
situasjonsplan sendes på høring til
reindriftsforvaltningen.
Skredfare må avklares før utbygging.

Det stilles krav om utarbeidelse av
reguleringsplan som ivaretar
kulturminneverdiene i området.

E = Eksisterende reguleringsplan e.l. gjelder.
R = Krav om reguleringsplan før fradeling/ utbygging tillates.
K = Kan fradeles og bebygges med hjemmel i kommunedelplanens arealdel. Det kan stilles krav om
situasjonsplan med tilhørende infrastruktur i egnet målestokk.
X = Omfang / antall avklares i reguleringsplan.

‐4‐

Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

2.4 For områder med spredt utbygging uten plankrav (K i tabell) gjelder følgende bestemmelser:
a) I områder for spredt boligbebyggelse skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 30 % av tomtens
areal. Gesimshøyde skal være maks 7 meter og mønehøyde maks 8,5 meter.
b) For spredt fritidsbebyggelse kan det tillates fradelt tomter på inntil 1 dekar. For hyttetomter
settes maks tillatt bebygd areal (BYA) til 200 m2. BYA inkluderer alle former for målbart areal,
som hytte, naust, uthus, anneks, garasje og altan/balkong m.m. Flytebrygge omfattes ikke av
dette. Gesimshøyde skal være maks 5,0 meter og mønehøyde maks 7,0 meter. Øvre grense for
den enkelte bygning er 110 m2 (BYA).
c) Det kan ikke fradeles eller bygges på dyrka jord, på skogsmark med høy bonitet eller i
plantefelt.
d) Atkomst til spredt bebyggelse skal ikke foregå over dyrka jord.
e) Garasje og andre mindre uthus i tilknytning til eksisterende bebyggelse kan tillates.
f) Mindre kommunaltekniske anlegg for eksisterende bebyggelse kan tillates.
g) Det kan ikke fradeles eller bygges på områder som er i konflikt med reindriftens flyttleier, jf.
reindriftslovens § 22.
2.5 Naust og flytebryggeanlegg m.m.
a) Ny naustbebyggelse skal fortrinnsvis etableres i naustområdene (NA), i grupper på maksimalt
10 naust.
b) Utforming av naustbebyggelse skal følge bestemmelsene i pkt. 1.7.
c) Det tillates flytebrygger med lengde på inntil 10,0 m. Landgang kommer i tillegg avhengig av
stedlige forhold og topografi.
d) For større naust‐ og flytebryggeanlegg kan det kreves reguleringsplan, jf. PBL § 11‐9 nr. 1.
Opplysende retningslinje:
Når det gjelder tiltak i sjø, som flytebryggeanlegg m.m., må det også innhentes tillatelse etter
havne‐ og farvannsloven.
2.6 Byggeforbud langs sjø, vann og vassdrag
a) Innenfor en sone på 100 meter fra sjø og 50 meter fra vann og vassdrag tillates ikke fradeling /
bygging av ny bolig‐, nærings‐ eller fritidsbebyggelse. For naust og flytebrygger gjelder egne
bestemmelser.
b) Forbudet gjelder også iverksetting av nye eller utvidelse av eksisterende massetak.
c) I LNFR‐2 og LNFR‐3 områdene skal bolig‐, nærings‐ og fritidsbebyggelse ikke plasseres
nærmere enn 50 meter langs sjø, vann og vassdrag, med mindre det er fastsatt en
byggegrense som er nærmere.
d) Mindre tiltak i tilknytning til eksisterende bebygde eiendommer kan tillates.
e) Gapahuk o.l. som er åpen for allmennheten omfattes ikke av byggeforbudet.
f) På øyer hvor topografi og vegetasjon ikke ligger særlig godt til rette for utbygging, er
bebyggelse ikke tillatt.
2.7 Utforming
a) Bebyggelsen skal plasseres og underordne seg markerte landskapsdrag, og mest mulig av
eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares.
b) Det skal tas hensyn til kulturlandskapet og estetisk utforming.
c) På fritidsboliger skal det velges mørke og matte farger på vegger og tak for å unngå
refleksvirkninger.
2.8 Plankrav (PBL § 11‐9, nr. 1)
Dersom ny bebyggelse i LNFR‐2 og LNFR‐3 områdene utgjør flere enheter enn det som er oppført i
bestemmelsene nr. 2.2 og 2.3, kreves godkjent reguleringsplan før tiltak iverksettes.
‐5‐
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2.9 Krav til uteareal (PBL § 11‐9, nr. 5)
Ved boligbygging skal leke‐ og oppholdsareal vurderes for barn og unge. Oppholdsareal/lekeareal
og boliger skal ferdigstilles samtidig.
2.10 Avkjørsels og avstandsbestemmelser for fylkesveiene
Ved lokalisering av tiltak nevnt i lovens §§ 20‐1, 20‐2 og 20‐3 (arbeid som krever byggetillatelse m.
m.) i LNFR‐områder for spredt bolig‐, nærings‐ og fritidsbebyggelse og innenfor byggeområder
gjelder slike bestemmelser for avkjørsler:
a) Alle avkjørsler skal oppfylle Statens vegvesen sine krav til avkjørselsutforming.
b) Langs fylkesvei 17 tillates som hovedregel ikke nye avkjørsler. Gjennom reguleringsplan kan ny
avkjørsel tillates når særlige forhold tilsier det. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke
på framtidig utviklingsmulighet. Utvidet bruk av avkjørsel kan tillates når avkjørselen betjener
et visst antall boliger fra før.
c) Når forholdene ligger særlig godt til rette og det ikke kan henvises til nærliggende eksisterende
avkjørsel, kan tillatelse til ny avkjørsel gis langs fylkesvei 452 mellom Halsa og Vassdalsvik.
d) Langs fylkesveiene skal nye avkjørsler henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel når
forholdene ligger til rette for det.
e) Byggegrense mot alle fylkesveier er 50 meter fra veimidte.

3. Hensynssoner (PBL § 11‐8)
3.1 Drikkevannforsyning
Innenfor område angitt som hensynssone H110‐Sikringssone nedslagsfelt, gjelder følgende
bestemmelser for hensynssone 1 og 2 (H110 med løpenr. 1‐18):
a) Etablering av ny aktivitet eller fysiske tiltak som kan medføre fare for forurensing av
vannkilden tillates ikke. Det samme gjelder for utvidelse av eksisterende tiltak eller aktivitet
som kan medføre forurensningsfare, herunder antall beitedyr.
b) Etablering eller utvidelse av bygninger og anlegg til landbruksformål kan tillates når hensynet
til drikkevannskilden blir ivaretatt.
c) Tilrettelegging for hus‐/beitedyrs tilgang til og opphold ved vannkilde og tilførselsbekker
tillates ikke, som plassering av saltstein, ledegjerde e.l.
d) Tilrettelegging for alminnelig ferdsel og friluftsliv som ikke medfører fare for forurensning av
vannkilden kan tillates, som rydding av stier, oppføring av gapahuk o.l.
Tilleggsbestemmelser for sone 1 som gjelder tilgrensende areal til vannkilden inkludert eventuell
strandlinje (H110 med løpenr. 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17):
a) I et 15‐metersbelte rundt vannet skal vegetasjonssonen bevares. Vegetasjon kan fjernes i
enkelte punkter for å sikre allmenhetens adgang til vassdraget.
b) Bruk av motoriserte fartøyer og innretninger tillates ikke nærmere enn 15 meter fra kilde og
tilførselsbekker med årssikker vannføring.
c) Kloakkutslipp tillates ikke.
d) For områder med jordbruksdrift må ikke driftsomfang knyttet til husdyrhold økes vesentlig i
forhold til eksisterende nivå. Gjødsling med husdyrgjødsel må ikke forekomme nærmere enn
50 m fra vannkilde eller 15 m fra tilførselsbekker med årssikker vannføring. Spredning av
husdyrgjødsel må være avsluttet innen 1. august. Ved eventuelle søknader om nydyrking skal
det tas spesielt hensyn til drikkevannsinteressene.
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For Bolga vannverk gjelder tinglyste klausuleringsbestemmelser for del av sonen. Vannkilde
defineres som grunnvannsbrønnens influensområde samt inngjerdet område. På Bolga tillates ikke
tilrettelegging for friluftsliv i sonen.
Tilleggsbestemmelser for sone 2 (H110 med løpenr. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14):
For bygging og andre tiltak som kan bli aktuelle gjennom dispensasjonbehandling o.l. skal det tas
særlige hensyn til drikkevannsinteressene. Avløpsløsninger som ikke medfører utslipp kan da
eventuelt vurderes.
3.2 Støy
Innenfor område angitt som hensynssone H210 – Støy (rød sone i Glomfjord sentrum og på Æsøya,
med eksisterende påvist støy over grenseverdi) er det ikke tillatt med ny støyfølsom bebyggelse.
Innenfor område angitt som hensynssone H220 ‐ Gul sone (med mulig fare for fremtidig støy over
grenseverdier) i Glomfjord sentrum og på Æsøya, skal tiltak vurderes opp imot eksisterende
støymålinger.
3.3 Skred
Innenfor område angitt som hensynssone H310 – Skred, er det ikke tillatt med bebyggelse eller
offentlige tiltak og installasjoner uten at skredfaren først er vurdert av faglig godkjent
instans/person.
3.4 Storm‐/springflo
Innenfor område angitt som hensynssone H320 – Stormflo, er det ikke tillatt med bebyggelse eller
offentlige tiltak og installasjoner uten at det iverksettes skadeforebyggende tiltak. Bygninger som
har en naturlig tilknytning til sjøen og som ikke er beregnet for varig opphold, f.eks. naust, kan
tillates.
Innenfor område der det ikke foreligger kart med høydekoter med en ekvidistanse på 1 meter, skal
det i forbindelse med plan‐ og byggesaker gjennomføres kartlegging og vurdering av faren for
stormflo.
3.5 Høyspentanlegg
Innenfor område angitt som hensynssone H370 ‐ Høyspent, er det ikke tillatt med bolig‐, nærings‐
eller fritidsbebyggelse uten en nærmere vurdering av strålefare.
3.6 Transportinfrastruktur
Innenfor område angitt som hensynssone H410 – Infrastruktur (framtidig fylkesvei 17 Storvika‐
Reppen alt. 1, 2.1 og 2.2 a og b, fastlandsforbindelse Meløya), skal det for å sikre miljø‐ og
samfunnsmessige gode helhetsløsninger, utarbeides områderegulering som viser
hovedtilknytningspunkt og hovedtraséer for veier.
3.7 Landbruk
Innenfor område angitt som hensynssone H510 – Landbruk, skal det av hensyn til
landbruksinteressene, ikke tillates tiltak som forringer jordvernet. Tiltak som splitter opp
landbruksjord eller forringer driftsgrunnlaget på det enkelte bruk bør unngås.
3.8 Friluftsliv
Innenfor område angitt som hensynssone H530 – Friluftsliv, bør det med sikte på å sikre viktige
friluftslivskvaliteter, ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.
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3.9 Naturmiljø
Innenfor område angitt som hensynssone H560 – Naturmiljø, bør det med sikte på å bevare
naturmangfold og sammenhengende leveområder for arter, ikke tillates tilrettelegging for endret
bruk og/eller nye tiltak før området er nærmere kartlagt og naturmangfoldverdiene sikret
gjennom eventuell område‐ eller detaljregulering.
3.10 Kulturmiljø
Innenfor område angitt som hensynssone H570 – Kulturmiljø, bør det med sikte på å bevare
viktige historiske trekk i landskap og bebyggelse, ikke tillates rivning av bebyggelse eller gis
tillatelse til større bygge‐ og anleggstiltak, før de kulturhistoriske verdiene er nærmere kartlagt og
sikret gjennom eventuell område‐ eller detaljregulering.
3.11 Båndlegging for regulering
Innenfor område angitt som hensynssone H710, er arealet båndlagt for framtidig regulering etter
plan‐ og bygningsloven. Dette gjelder to industriområder for ilandføring av olje og gass på Balset
på Mesøya og Kjørågvik på Åmøya. Det kan ikke gjennomføres tiltak i hensynssonene, som kan
vanskeliggjøre eller fordyre planlegging og utbygging av industriområdene.
3.12 Naturvern
Innenfor område angitt som hensynssone H720 – Båndlegging etter naturvern‐/naturmangfold‐
loven, skal forvaltningen skje etter forskrift fastsatt for hver enkelt område. Dette gjelder
Saltfjellet‐Svartisen nasjonalpark, Láhko nasjonalpark, Teksmona naturreservat, Småvatnan
naturreservat, Enga naturreservat, Støttværet naturreservat og Flatværet‐Varkgård naturreservat.
3.13 Kulturminner
Innenfor område angitt som hensynssone H730 – Båndlegging etter kulturminneloven, er det ikke
tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare
for at dette kan skje.
3.14 Reguleringsmagasin
Innenfor område angitt som hensynssone H740, som omfatter reguleringsmagasinene
Storglomvatnet, Øvre Navervatnet, Nedre Navervatnet, Øvre Glomvatnet og Lysvatnet skal det
ikke iverksettes tiltak som er i strid hensynsformålet, med mindre det er avklart med berørte
instanser.

4. Områder for råstoffutvinning (PBL § 11‐7, nr. 1)
4.1 Plankrav (PBL § 11‐9, nr. 1)
For områder avsatt til råstoffutvinning hvor det er satt krav om reguleringsplan, må arbeid og
tiltak som nevnt i PBLs §§ 20‐1, 20‐2 og 20‐3, samt fradeling etter § 26, ikke finne sted før området
inngår i slik plan. Dette gjelder arbeid som krever byggetillatelse og tiltak som er unntatt melding
og søknadsbehandling.
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5. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 11‐7, nr. 6)
5.1 Drikkevannskilder
For vannflate, vannsøyle og bunn i drikkevannskilder gjelder følgende bestemmelser, (PBL § 11‐11
nr. 3):
a) Etablering av ny eller utvidelse av eksisterende aktivitet eller fysiske tiltak som kan medføre
fare for forurensing av vannkilden tillates ikke.
b) Bruk av motoriserte fartøyer og innretninger tillates ikke.
c) Bading tillates ikke.
d) Kloakkutslipp tillates ikke.
e) Tilrettelegging for hus‐/beitedyrs tilgang til og opphold ved vannkilden tillates ikke, som
plassering av saltstein, ledegjerde e.l.
5.2 Bestemmelsesområde flerbruk akvakultur / ferdsel (PBL § 11‐11 nr. 3)
Bestemmelsesområdene 1‐7 omfatter både akvakulturformål og ferdselsformål. Innenfor
bestemmelsesområdene tillates det etablering av fortøyning til akvakulturanlegg, men
fortøyningene må ligge under ‐25 meter. Akvakulturaktivitetene må ikke komme i konflikt med
ferdselen.
Opplysende retningslinjer:
 Innenfor akvakulturområdene (A101 – A117) er det avsatt areal for etablering av
akvakulturanlegg. Akvakulturanlegg kan ikke legges i eller opptil hvit sektor vist på sjøkart, eller
i konflikt med skipsleder vist i arealplanen, oppankringsplasser eller sjøkabler til tele, fiber,
strøm og vannforsyning. I akvakulturområder hvor det ligger kabler i sjøen eller er inntegnet
ankringsplasser, kan det ikke påregnes at det gis tillatelse til etablering av akvakulturanlegg i
umiddelbar nærhet av disse.
 På resterende sjøareal tillates ikke etablering av akvakulturanlegg da her foreligger viktige
interesser for ferdsel, farleder, fiske, natur og friluftsliv.
Akvakulturområder ‐ Meløy kommuneplan 2013 ‐ 2025
Tabellen viser en oversikt over akvakulturområder i kommuneplanen, med eksisterende
akvakulturtillatelser. Opplysningene i høyre kolonne er hentet fra Fiskeridirektoratets register på
www.fiskeridir.no den 12.02.2013.
Nr.
Sted
Eksisterende akvakulturlokaliteter/‐tillatelser
A101
Støtt, Vakthusleia
Ingen
A102
Støtt, Lomøya
Ingen
A103
Indrestøtt SV
Ingen
A104
Gåsvær SØ
Ingen
A105
Teksmona S
 Teksmona, AH0001/R0001/R0006/R0008/R0030/
VS0001/VS0002/VS0005 – Nova Sea AS/ Torris Products
LTD AS/ Polarlaks II AS ‐ Laksefisk
A106
Glomfjorden S; Sandvika
 Isbergan, ME0001/ME0005 – Torris Products LTD AS –
Laksefisk
A107
Vassdalsvik
 Vassdalsvik, ME0001/ME0005 – Torris Products LTD AS –
Laksefisk
A108
Meløya, Røsshagen
 Meløysjøen, ME0051/ME0052/ME0053/ME0054 –
Codfarmers ASA – Torsk
A109
Meløya, Vassvika
Ingen
A110
Meløyværet øst
Ingen
A111
Meløyværet vest
Ingen
A112
Bolgværet
 Rotholmen, ME0010/ME0028/TN0001/TN0003/
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A113
A114

Ågskardet, Åbotsvika
Holandsfjorden, Skålsvika

A115

Holandsfjorden, Rendalsvika

A116
A117

Åmøya vest, Frosvika
Skardsfjorden, Herstad

TN0004/TN0005 – Nova Sea AS/Torris Products LTD AS –
Laksefisk
 Storvika, ME0010/ME0028/TN0001/TN0003/
TN0004/TN0005 – Nova Sea AS/Torris Products LTD AS ‐
Laksefisk
Ingen
 Skålsvika 1, ME0010/ME0028/TN0001/TN0003/
TN0004/TN0005 – Nova Sea AS/Torris Products LTD AS –
Laksefisk
 Skålsvika 2, ME0010/ME0028/TN0001/TN0003/
TN0004/TN0005 – Nova Sea AS/Torris Products LTD AS –
Laksefisk
 Rendalsvik, ME0010/ ME0028/TN0001/TN0003/
TN0004/TN0005 – Nova Sea AS/Torris Products LTD AS –
Laksefisk
Ingen
Ingen

Skjellanlegg (retningslinjer vedtatt av planutvalget i sak 05/01 den 31.01.2001):
a) Hvert enkelt anlegg skal ha ensartet form og farge på oppdriftsmidlene.
b) Oppdriftsmidlene skal fortrinnsvis ha kulerund form, være mørk og nøytral på farge, enten grå,
svart eller blå. Unntaket er markeringsbøyene som må tilfredsstille nødvendige krav med
hensyn til sikkerhet.
c) Anlegget skal legges ut med parallelle linjer i rettvinklet form og parallelt med strandlinja.
d) Ved opphør av skjelldyrking må området ryddes tilbake til opprinnelige stand. Alt av fortøyning
og lignende må ryddes bort.
e) I utgangspunktet skal skjelldyrkingsanlegg etableres innenfor områder avsatt til
oppdrettsformål i kommuneplanens arealdel. Det skal foreligge særlige grunner for å gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.
 Langs hovedvassdragene Reipåvassdraget, Mosvoldelva, Spildervassdraget,
Neverdalsvassdraget, Selstadvassdraget, Kilvikvassdraget, Engebrevassdraget, Storåga i
Bjærangen og Ågvassdraget skal det i størst mulig grad bevares en inngrepsfri
kantvegetasjonssone på inntil 25 meter fra naturlig strandlinje.
 Langs sjøen og øvrige vann og vassdrag bør det opprettholdes en slik sone på minst 10 meter.
 Våtmarksarealer langs vassdrag bør ikke dreneres eller fylles opp.
 Vassdragsnære arealer bør ikke avdekkes eller overflatebehandles, slik at det medfører fare for
erosjon eller avrenning av overflatevann direkte til vassdraget.

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
6.1 Plankrav
For områder avsatt til veiformål hvor det er satt krav om reguleringsplan, må arbeid og tiltak som
nevnt i PBLs §§ 20‐1, 20‐2 og 20‐3, samt fradeling etter § 26, ikke finne sted før området inngår i
slik plan. Dette gjelder både arbeid som krever byggetillatelse og tiltak som er unntatt melding og
søknadsbehandling.

‐ 10 ‐

Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

7. Generelle bestemmelser og retningslinjer
7.1 Tidligere planer
Tidligere vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder såfremt ikke annet framkommer
i denne kommuneplan med tilhørende bestemmelser og plankrav.
7.2 Fare for kvikkleire
I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av
reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en
geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten
dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) § 7‐3 med tilhørende
veiledning.
7.3 Fare for flom og erosjon
Før det gis tillatelse til bygging langs vassdrag skal det dokumenteres at området ikke er utsatt for
flom eller erosjon. Sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift (TEK10) § 7‐2 skal være dokumentert og
ivaretatt før bygging kan starte.
Opplysende retningslinjer:
 Arealbruken i planen er ikke vurdert med hensyn til kulturminner og kulturmiljøer. Lov av 9. Juni
1978 nr 50 om kulturminner vil derfor gjelde uavkortet i hele planområdet. Alle fradelingsaker
og tiltak som medfører inngrep i landskapet skal sendes Sametinget og Nordland
fylkeskommune på høring. Tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen og/ eller i fjæresonen skal
sendes på høring til Tromsø museum.
 Reguleringsplaner, dispensasjonssaker og inngrep i og ved vassdrag forelegges NVE til uttalelse.
 Tiltak som innebærer mudring eller utfylling i sjø skal gjennomføre miljøanalyse av sedimentene
med tanke på miljøgifter i mudrings‐ / utfyllingsområdet.
 Planutvalget har adgang til å gi dispensasjon fra planen og bestemmelsene når det foreligger
begrunnet søknad, jfr. plan‐ og bygningslovens § 19‐2.

8. Plankrav for nye tiltak i Meløy kommuneplan 2013‐2025
Tiltak

Nye
boliger

Areal
(dekar)

Plan‐
krav

142
89

R
E

12
43
12
18
104
19
28
14
56
7
17

R
R
E
E
E
R
E
R
E
E
E

Merknader

A –ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG
A101 Motorsport Skogreina
A601 Motorsport Æsøya

BO ‐ BOLIGBEBYGGELSE
BO101 Meløysjøen gnr. 77/3
BO102 Tukthuset gnr. 77/41
BO201 Reipå boligfelt
BO202 Moa, Reipå
BO203 Tuven, Reipå
BO204 Fore, Reipå – utvidelse gnr. 67/2
BO205 Reipå boligfelt 2, Reipå
BO206 Fore, Reipå gnr. 67/71
BO301 Torsvika, Ørnes
BO302 Mosvold, Ørnes
BO303 Mosvold 3, Ørnes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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BO304 Mosvold 4, Ørnes
BO305 Djupvika vest, Ørnes
BO306 Djupvika øst, Ørnes
BO307 Spilderhalsen, Ørnes
BO308 Nedre Spildra, Ørnes
BO309 Korsnes ‐ Våtvik, Ørnes
BO310 Vollvikrabben, Ørnes
BO311 Spildervika, Ørnes
BO312 Mosvolddalen gnr. 61/3
BO313 Mosvolddalen gnr. 61/1
BO314 Øvre Ørneshaugen
BO401 Eidbukt ‐ Sandå, Neverdal
BO402 Steingården, Neverdal
BO403 Neverdalsneset, Neverdal
BO404 Neverdal
BO405 Tverråga, Neverdal gnr. 49/8
BO406 Neverdal gnr. 49/2
BO407 Neverdalsneset gnr. 49/8
BO408 Eidbukta, Neverdal gnr. 52/1
BO501 Lille Glomvatnet vest, Glomfjord
BO502 Haugvik, Glomfjord
BO503 Lille Glomvatnet nord, Glomfjord
BO504 Nedre Hylla, Glomfjord
BO505 Jæra, Glomfjord
BO506 Vika, Glomfjord
BO507 Glomen, Glomfjord
BO508 Lille Glomvatnet øst, Glomfjord
BO601 Halsa øst
BO602 Grindåsen, Halsa
BO603 Ørntuva, Æsøya, Halsa
BO604 Solhaug, Halsa
BO605 Åsen, Halsa
BO607 Halsaneset gnr. 26/1 og 26/2
BO608 Halsaneset gnr. 26/1 og 26/2
BO801 Engavågen
BO803 Jektvika vest, Grønøya
BO804 Jektvika nord, Grønøya
BO805 Jektvika sørøst, Grønøya
BO806 Kaiveien, Engavågen gnr. 37/13
B807 Skogholtveien, Engavågen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
X
X
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
X
6
X
X
X
5
X
X
9
X
5
5

7
70
25
10
14
21
54
9
22
104
51
22
71
26
9
23
12
5
10
24
27
13
9
16
13
36
3,5
26
46
9
46
77
55
8
105
29
14
10
8
24

E
E
R
R
E
R
E
E
R
R
E
E
E
E
K
R
R
K
E
R
R
E
R
E
E
E
E
K
R
K
R
R
R
K
R
R
K
R
K
K

7

E

6

K

37
2

E
K

277
415
200
80

R
R
R
R

F ‐ FRIOMRÅDER
F301 Friområde/akebakke Mosvolddalen,
Ørnes
F302 Atkomst til friluftsområde Spildra,
Ørnes
F303 Friområde Korsnes, Ørnes
F601 Friområde/park Signehågen, Halsa

FB ‐ FRITIDSBEBYGGELSE
FB101 Spilderdalen, Ørnes
FB102 Nedre Naver, Glomfjord
FB103 Solstad, Ågskardet
FB105 Åbotsvika, Ågskardet

X
X
X
X
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FB109 Meløy Skjærgårdsferie
FB110 Tukthuset, Meløya
FB111 Markvatnet vest
FB112 Åmøyhavn
FB113 Åmøya gnr. 7/21
FB114 Innerstøtt gnr. 73/7
FB115 Kleivan, Reipå gnr. 71/8
FB116 Solstad, Ågskardet gnr. 15/4
FB201 Fore gnr. 67/2
FB301 Gamneset, Ørnes
FB302 Djupvika, Ørnes
FB601 Forøya, Halsa
FB602 Forøya, Halsa gnr. 27/13,96
FB801 Grønøya vest
FB802 Grønøya sør
FB803 Butikkvågen, Grønøya
FB804 Klubben, Enga
FB806 Myrvang, Engavågen gnr. 38/13

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

84
78
115
115
60
52
78
92
8
22
2
119
30
108
28
13
31
22

E
R
R
R
R
R
E
R
R
R
R
E
R
R
E
R
E
R

3
37
1
1,2

R
R
K
R

18
16
1
0,3
5
27
12

R
R
K
K
R
E
R

17

R

Inkl. småbåthavn i sjø
Inkl. småbåthavn i sjø

Det stilles plankrav om å holde
strandsonen fri for bebyggelse.

FT – FRITIDS‐ OG TURISTFORMÅL
FT101 Rorbuanlegg Tukthuset, Meløya
FT102 Ågskardet gnr. 13/3,20,28
FT103 Ågskardet gnr. 13/1
FT104 Meløysjøen turistanlegg, gnr. 77/78,
77/26, 77/56
FT105 Kjølsholmen, Meløya gnr. 77/44
FT201 Reipå camping, utvidelse
FT401 Neverdalsneset, gnr. 49/6
FT601 Halsa gnr. 26/47
FT602 Halsabukta øst gnr. 26/1
FT701 Svartisen turistsenter
FT702 Camping, hytter, parkering
m.m.Holand, Holandsfjorden
FT703 Svartisen opplevelsessenter

G – GANG‐ OG SYKKELVEIER
G201 FV17 Øde ‐ sentrum, Reipå
G202 FV458 sentrum ‐ havna, Reipå
G203 “Kolonisasjonsveien” sentrum ‐ IRIS,
Reipå
G204 FV457 riksveien ‐ “Tempelet”, Reipå
G205 FV17 sentrum ‐ Høgseth, Reipå
G301 FV17 Torsvika ‐ Mølnvika ‐ Gjerset,
Ørnes
G401 FV17 sentrum ‐ gamle posthus,
Neverdal
G501 St.Hanshaugen ‐ Bernt Lunds vei,
Glomfjord
G601 FV17 sentrum ‐ gamle kirkegård,
Halsa
G602 FV17 Halsa skole ‐ sørover, Halsa

R
R
R
R
R
R
R
E
R
R
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G801 FV452 sentrum ‐ Frikirken,
Engavågen

R

HA ‐ HAVNEOMRÅDER
HA801 Grønøy havn
HA501 Glomfjord havn
HA701 Holandsvika
HA702 Fonndalen

18
148
4
34

E
K
R
R

298
295
60
24
146

K
R
K
E
K

IN101 Rendalsvik gruver, Holandsfjorden
IN102 Ågskardet sentrum
IN103 Åmnes, Åmøya
IN104 Åmnessundet
IN105 Vassdalsvik
IN106 Tukthuset, Meløya
IN107 Meløysund, Meløya
IN108 Bolga havn
IN109 Støtt havn
IN110 Kjeldal
IN111 Kilvika
IN201 Reipå industrifelt 1
IN202 Reipå industrifelt 2
IN203 Reipå industrifelt 3
IN204 Reipå havn
IN205 Reipå havn utvidelse gnr. 67/18
IN301 Våtvikmyra, Ørnes
IN302 Fylling Ørnes sentrum 2
IN401 Neverdalsbukta sør
IN402 Sandå

7
17
2
35
2
33
15
42
10
6
13

R
R
R
R
R
R
R
R
R
K
R
E
R
R
R
R
R
R
R
R

IN501 Hydro, Glomfjord
IN502 Haugvik vest 1, Glomfjord
IN503 Haugvik vest 2, Glomfjord
IN504 Glomen, Glomfjord
IN601 Forøya, Halsa
IN602 Æsvika‐Galtneset, Halsa
IN603 Æsøyneset, Halsa ‐ utvidelse
IN604 Halsa sør
IN801 Engavågen

183
33
14
18
30
136
17
43
65

R
E
R
R
E
R
R
R
R

Inkl. parkeringsareal på land

ID ‐ IDRETTSANLEGG
ID101 Skianlegg Glombreen, Glomfjord
ID102 Skianlegg Spilderdalen, Ørnes
ID301 Idrettsanlegg Mosvolddalen, Ørnes
ID401 Idrettsanlegg Neverdal
ID501 Alpinanlegg og stolheis, Glomfjord

IN ‐ INDUSTRIFORMÅL
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Forretning/kontor/industri
Tiltakshaver skal være ansvarlig
for kostnader forbundet med
nydyrking av erstatningsareal
på minimum 6 dekar, flytting av
matjord til erstatningsarealet.
Erstatningsarealet skal være
klart til dyrking før
byggetillatelse gis for IN402.

Inkl. havneområde i sjø
Utvidelse på gnr. 27/1.

Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

K – KONTOR/FORRETNINGER
K301 Spildra
K801 Enga sentrum syd

11
1,5

K
R

Forretning/kontor/industri

124
13
4
3

E
E
R
R

Bolig/forretning/kontor
Bolig/forretning/kontor
Bolig/forretning/kontor
Bolig/forretning/kontor

6
18
15

R
R
R

Forretning/kontor
Bolig/forretning/kontor
Bolig/næring

10
7
9

R
E
K

25
7
9

R
R
E

SH101 Meløysjøen
SH102 Jektholmen, Åmøyhavn
SH103 Kunna
SH104 Selstad
SH105 Setvika
SH106 Tukthuset
SH107 Vassdalsvik
SH108 Angell marina, Ågskardet
SH109 Ågskardet
SH301 Spildervika

30
4
52
6,5
18
29
8
18
1,8
209

R
K
K
K
K
R
K
K
K
R

SH302 Ørnes
SH501 Glomen

30
17

E
K

SH801 Engavågen
SH802 Vallvågen
SH803 Nordtun

13
35
9

K
K
K

KB ‐ KOMBINERT BEBYGGELSE
KB201 Reipå sentrum
KB301 Fylling Ørnes sentrum 2
KB302 Sjystjerna, Ørnes gnr. 60/86
KB303 Havnekvarteret, Ørnes gnr. 60/123
og 60/140
KB401 Neverdal sentrum
KB601 Halsabukta
KB801 Grønøy gnr. 39/40,71

OF – OFFENTLIG FORMÅL
OF301 Mosvold sykehjem / omsorgssenter
OF601 Omsorgssenter Halsa
OF602 Halsa barnehage, utvidelse

RU ‐ RÅSTOFFUTVINNING
RU101 Massetak Selstad
RU201 Massetak Kleiva, Reipå ‐ utvidelse
RU401 Massetak Sandå

Utvidelse på gnr. 67/14,19

SH ‐ SMÅBÅTHAVN

Landatkomst og bilparkering
tillates fra området ved Meløy
Energi, KB302 Sjystjerna og
KB303 Havnekvarteret.
Geotekniske undersøkelser
utføres før utfylling av molo

Geotekniske undersøkelser
utføres før utfylling av molo

V ‐ VEIFORMÅL
V301 Tunnel FV17 Spildra ‐ Eidbukt

E

E = Eksisterende reguleringsplan e.l. gjelder.
R = Krav om reguleringsplan før fradeling/ utbygging tillates.
K = Kan fradeles og bebygges med hjemmel i kommunedelplanens arealdel. Det kan stilles krav om
situasjonsplan med tilhørende infrastruktur i egnet målestokk.
X = Omfang / antall avklares i reguleringsplan.
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