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Gnr. 67/312 - merknads - og sluttbehandling av reguleringsplan for
ny småbåthavn og molo på Reipå

Rådmannens i nnstilling

1. Meløy kommune har mottatt forslag til detaljreguleringplan for fritidsbebyggelse
med småbåthavn og molo på gnr. 67/312, Fore på Reipå. Forslagsstiller er Reipå
Knuseri AS, Reipåveien 245, 8146 Reipå. Forslagsstillers plankonsulent er Norconsult
AS, Postboks 234, 8001 Bodø.

2. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av inntil 26 fritidsboliger med
teknisk infrastruktur, molo og småbåthavn med kapasitet for om lag 77 båtplasser,
samt å legge til rette for at fjære - og sjøområdet fortsatt skal være tilgjengelig for
allmennheten.

3. Regule ringsplanen har vært ute på høring i perioden 14. mai til 29. juni 2018.
I nnkomne uttalelser er vurdert av Norconsult i eget vedlegg og Meløy kommune i
saksframlegget.

4. Kommunestyret godkjenner forslag et til detalj reguleringsplan med bestemmelser i
samsvar med plan - og bygningslovens § 12 - 12 .

5. Meløy kommune vurderer at planforslaget ikke utløser behandling etter forskrift om
kons ekvensutredninger. Kommunen vurderer videre at reguleringsplanforslaget ikke
strider mot naturmangfoldlovens § 7 og dens prinsipp er i §§ 8 til 12.

6. Utbygger har aktsomhets - og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8. Dersom
utbygger støter på kulturminner under markarbeid, skal han stanse arbeidet og
varsle Nordland fylkeskommune, Sametinget og Tromsø museum umiddelbart.
Kommunen for utsetter at utbygger videreformidler dette pålegget til de som skal
utføre markarbeidet.

Oppsummering



Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget opp til behandling og godkjenner
detaljreguleringsplanen i samsvar med plan - og bygningslovens § 12 - 12.

Bakgrunn

Norconsult AS, 8001 Bodø har som faglig ansvarlig fremmet et forslag til
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og molo på gnr. 67/312, Fore
på Reipå. Planforslaget er utarbeidet på oppdrag fra forslagsstiller Reipå Knuseri AS,
Reipåveien 245, 8146 Reipå. Hjemmelshaver på gnr. 67/312 er Reipå Eiendom AS v/ Frank
Robert Svendsgård, 8146 Reipå. Planområdet ligger om lag 500 meter vest for Fore kirke.

Oppstartsmøtet for planarbeidet ble avholdt den 8. juni 2015. Oppstart av planarbeidet ble
kunngjort 27. august 2015. Berørte myndigheter/ instanser og hjemmelshavere har i
samsvar med kommunens varslingsliste fått varsel om planoppstart. Plankonsulenten har
mottatt 9 uttalelser til oppstartsvarselet, se kapittel 2.3 i planbeskrivelsen, der alle
uttalelser er kommentert.

Meløy kommune mottok et forslag til reguleringsplan den 9. mars 2018 og et revidert
forslag den 10. april 2018. Planen ble førstegangsbehandlet av utvalget for Plan og
kommunalteknikk i sak 31/18 den 4. mai 2018 og sendt ut på høring i perioden 14. mai til 29.
juni. Meløy kommune har mottatt 8 høringsuttalelser til planen, som er vurdert i
saksutredningen nedenfor.

Saksutredning

Planident
Detaljreguleringsplanen har planident 1837_2 015007 i Meløy kommunes planregister på
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebplan_1837/ .

Planstatus
Planområdet inngår i kommunedelplan Reipå, som ble vedtatt av kommunestyret den 19.
dese mber 2013, sak 115/13. Her er et landareal på om lag 8 dekar avsatt til framtidig
fritidsbebyggelse «FB201 Fore, gnr. 67/2» og et sjøareal på om lag 17 dekar avsatt til
småbåthavn i sjø.

Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen, med unntak av at det er lagt til rette for
fritidsbebyggelse på moloen, det vil si i områder avsatt til arealformålene «småbåthavn» og
«bruk og vern av sjø og vassdrag» i kommunedelplanen. Arealet som er avsatt til
«småbåthavn» er utvidet noe sørover i planforslaget.



Figur 1 . Utsnitt av kommunedelplan for Reipå, med planavgrensningen for reguleringsplanen vist med
sort, stiplet linje.

Planområdet har regulert atkomst fra fylkesvei 458 Foreveien. På nordsida av fylkesveien er
det vedtatt en områdereguleringsplan for boligfelt B205 i 2012, med planident
1837_2011002.

Planlagt arealbruk
I planområdet vil forslagsstiller legge til rette for 26 fritidsboliger, 14 på land og 12 på
moloen, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder atkomst og parkering, samt molo og
småbåthavn med kapasitet til om lag 77 båtplasser. Videre er det regulert inn grønnstruktur
og sti langs fjæra og gangvei på moloen.

Planområdet er regulert til følgende arealformål:

o Bebyggelse og anlegg
- Fritidsbebyggelse

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Vei
- Parkeringsplasser (på grunnen)
- Gangveg/gangar eal/gågate
- Annen veggrunn – teknisk anlegg

o Grønnstruktur
- Friområde

o Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
- Småbåthavn
- Friluftsområde

o Hensynssone
- Sikringssone – Frisikt



- Infrastruktursone – Krav vedrørende infrastruktur

Figur 2 . Situasjonsplan.

Eiendomsforhold
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr. 67/312 og 92/1 (fylkesvei 458).

Behov for småbåtplasser
Reipå båtforening har i dag en femårig tillatelse fra Kystverket til å kunne benytte noe av
arealet i Reipå statlige fiskerihavn til småbåthavn. Denne tillatelsen gjelder fram til 8. april
2019. På grunn av fiskerinæringens behov for mer areal i fiskerihav na, har Kystverket varslet
at de ikke kommer til å fornye tillatelsen til båtforeninga.

For å imøtekomme et stort behov for småbåtplasser i Reipå - området, har forslagsstiller
utvidet arealet for småbåthavn i reguleringsplanen i forhold til det som er avs att i
kommuneplanens arealdel.

Høringsuttalelser
Det er kommet inn 8 uttalelser i løpet av høringsperioden. Norconsult har utarbe idet et
notat med kommentarer ti l alle uttalelsene, se vedlegg.

1. Fiskeridirektoratet region Nordland, datert 15. mai 2018
I tillegg til gytefeltene i sjøen utenfor tiltaksområdet minner Fiskeridirektoratet om at
Reipåvassdraget er et relativt stort vassdrag for villaks. Etter som tiltaksområdet ligger
relativt nært opp mot vassdragets munningssone er det sannsynligvis at det også må utvises
varsomhet med mudring og dumping i tilknytning til artene laks og sjøørret.



Figur 3 . Perspektivtegning av området sett fra sørvest.

Vurdering:
Det er allerede tatt inn i bestemmelsene at det ved behov skal foretas avbøtende tiltak for å
redusere spredning av steinstøv/finnmasser i sjøen. Forslagsstiller foreslår å presisere at
bestemmelsen i § 2.9 også gjelder fo r fiskeartene i Reipåvassdraget .

2. Sametinget, datert 22. mai 2018
Sametinget kjenner ikk e til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i
det omsøkte området og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet. Sametinget er tilfreds med at den generelle
aktsomhets og me ldeplikten i kulturminnelovens § 8 er ivaretatt gjennom
reguleringsbestemmelsenes § 2.10 og forutsetter at dette pålegg et blir videreformidlet til
dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vurdering:
Merknaden er tatt til etterretning, og pålegget om aktsomh ets og meldeplikt vil bli tatt inn i
kommunestyrets vedtak og i reguleringsbestemmelsene.

3. Bjørn Bruvold, datert 28. mai 2018
Bruvold har i 12 punkter kommet med innspill til planarbeidet om arealformål, byggehøyder,
fugleliv, kulturminner, strømforhold , avløp, isforhold, gangvei og støy.

Vurdering:
Alle 12 punkter er besvart av Norconsult, se vedlegg datert 2. august 2018.

4. Nordland fylkeskommune, datert 8. juni 2018
Nordland fylkeskommune påpeker at b åde strandsonen og utløpsosen ved Reipå ble
verdsatt som et svært vik tig friluftsområde. Ved etablering av planlagt tiltak må
tilgjengeligheten til strand - /fjærområdene sikres for allmennheten. Fylkeskommunen ber
om at anleggsarbeidet blir planlagt slik at den ikke vil være til hinder for bruk av t ilrettelagt
område i utløpsosen til Reipåga .



Vurdering:
Allmennhetens tilgjengelighet til fjær e områdene er ivaretatt i planforslaget.
Anleggsarbeidet vil i liten grad ha innvirkning på det tilrettelagt t område t i utløpsosen.

5. Statens vegvesen, datert 28. juni 2018
Statens vegvesen påpeker forhold rundt frisiktslinjer, byggegrenser, parkeringsløsning,
rekkefølgekrav og støy.

Vurdering:
Norconsult har i eget vedlegg besvart de spørsmål som er stilt fra Statens vegvesen.
Norconsult foreslår at det tas inn i planbestemmelsene et rekkefølgekrav om at det må
være etable rt en løsning for anleggstrafikk som er godkjent av kommunen før det blir gitt
igangsettelsestillatelse.

6. Fylkesmannen i Nordland, datert 29. juni 2018
Fylkesmannen i Nordland har ingen m erknader til planforslaget.

Vurdering:
Uttalelsen tas til orientering .

7. Kystverket Nordland, datert 3. juli 2018
Kystverket Nordland anser på bakgrunn av opplysninger i planforslaget at innspillene fra
dem i oppstartsfasen er tatt til etterretning. Kystverket er positive til at det planlegges en
fritidshavn, slik at fiskerihavna i området kan utnyttes fullt ut til fiskeriaktivitet samtidig som
fritidsflåtens behov ivaretas. Kystverket kan på bakgrunn av oversendte dokumenter ikke se
at tiltaket vil p åvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet i vesentlig grad og
har ingen ytterlige kommentarer.

Vurdering:
Uttalelsen tas til orientering.

8. Norges vassdrags - og energidirektorat, datert 5. juli 2018
N VE synes det er positiv t at det i planbestemmelsene § 7 .1 er stilt krav om at det må
foreligge dokumentasjon fra geoteknisk fagkyndig om grunnforholdene før kommunen kan
gi rammetillatelse for utbygging. Ut fra dette mener N VE at faren for kvikkleireskred er
tilstrekkelig ivareta tt og har ikke ytterlige merknader.

Vurdering:
Uttalelsen tas til orientering.

Vurdering

A. Konsekvensutredning.

Forslagsstiller har vurdert planforslaget etter tidligere forskrift om konsekvensutredninger
av 2014. Planen er vurdert å ikke bli omfattet av § 2 (planer som alltid skal behandles etter



forskriften). Planforslaget er imidlertid vurdert å bli omfattet av § 3 bokstav d
(detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av kommuneplan) da det blant
annet åpnes for utbygging av fritidsboliger på deler av området avsatt til småbåthavn og
sjøareal. Planforslaget er derfor vurdert etter vedlegg III, og følgelig er bokstav e)
« naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv » relevant da deler av fjæra
innenfor planområdet er registrert som «viktig» friluftsområde. Men på grunn av at
friluftsområdet har lav bruksfrekvens og lite potensiale u tover dagens bruk, er temaet
utøving av friluftsliv ikke konsenkvensutredet, men er likevel omtalt særskilt i
planbeskrivelsen.

Forslagsstiller har i planbeskrivelsens kapittel 6 redegjort for virkninger og konsekvenser av
planforslaget. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Reipå, med unntak av
tilrettelegging for fritidsbebyggelse (omregulering) i områder avsatt til «småbåthavn» og
«bruk og vern av sjø og vassdrag». Arealet som er avsatt til «småbåthavn» er også utvidet i
planforslaget. Utvidels en av småbåthavnarealet i forhold til det som er avsatt i
kommuneplanens arealdel er ment å imøtekomme et stort behov for småbåtplasser på
Reipå, og er dermed vurdert som et positivt tiltak av forslagstiller. Det er kjent at dagens
småbåthavn i Reipå fiske rihavn, om lag 750 meter vest for planområdet, må vike som følge
av behovet for areal til fiskeriflåten. Utvidelsen er vurdert å ikke få store negative
konsekvenser for miljø og samfunn.

Utbygging av moloen er nødvendig for å sikre småbåthavna og foreneli g med intensjon om å
legge til rette for småbåthavn i planområdet. Tilrettelegging for fritidsbebyggelse på deler
av moloen er vurdert som arealeffektivt. For å unngå privatisering av moloen er det regulert
inn gangvei med bredde på minimum 4 meter på de d eler av moloen som ikke skal
bebygges.

Selv om planforslaget legger til rette for bebyggelse både på land og på moloen vil
fjæreområdet og sjøområdet fortsatt være tilgjengelig for allmennheten.

Merknad/Kommentar:
Reguleringsarbeidet ble startet opp i 2015, og planen er vurdert etter tidligere forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven av 2014. 1. juli 2017 trådte
det i kraft en ny forskrift om konsekvensutredninger.

Forslagsstiller har vurdert om endringen av arealfor målet og endringen av plangrensen
utløser utredningsplikt etter forskriftens vedlegg III, bokstav e) « naturområder som er
særlig viktige for utøvelse av friluftsliv », men har konkludert med at temaet friluftsliv ikke
skal konsekvensutredes, siden området h ar lav bruksfrekvens og lite potensiale utover
dagens bruk. Temaet er likevel omtalt særskilt i planbeskrivelsen.

I kommunedelplan for Reipå er det åpnet for å kunne bygge fritidsboliger på land og molo
med småbåthavn i sjø. Utvidelsen av planområdet mot sør og åpning for fritidsbebyggelse
på moloen, endrer ikke planforutsetningen eller tiltaket i vesentlig grad. Etter
planmyndighetens vurderi ng er ikke endringene av en slik karakter at de utløser krav om
utredning etter forskrift om konsekvensutredninger.



B. Risiko - og sårbarhetsanalyse.

I samsvar med § 4 - 3 i plan - og bygningsloven er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - anal yse) for planområdet, se planbeskrivelsens punkt 5.20. ROS -
analysen skal vise risiko - og sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet og eventuelle
endringer som følger av planlagte tiltak. Hensikten er å avdekke om de planlagte tiltakene
som bli omfat tet av reguleringsplanen kan forårsake eller vil bli påvirket av uønskede
hendelser, samt å beskrive avbøtende tiltak til akseptabelt risikonivå.

Stabilitet i byggegrunnen, fare for springflo/flom, radon, brannvannsforsyning og atkomst
for brannbil er ko mmentert i ROS - analysen.

Multiconsult har foretatt grunnundersøkelser, miljøundersøkelser og en geoteknisk
vurdering av grunnforholdene i forbindelsen med etablering moloen, se vedlegg.
Multiconsult oppsummerer den geotekniske vurderingen slik:

«Det pla nlegges en molo i Reipå, Meløy kommune. Løsmassetykkelsen er 7,5 - 12,9 m
og grunnen består generelt av faste masser. Sjøbunnshelningen under planlagt molo
er ca. 1:40. Stabiliteten av moloen er tilfredsstillende og det er ikke behov for
stabiliserende tilta k. Fyllingen skal plastres fra sjøbunnen. Det anbefales å undersøke
nærmere bølgeforholdene for å bestemme størrelsen av plastringsblokkene. »

Analyseresultatene fra miljøundersøkelsen viser at de undersøkte sjøbunnsedimentene ikke
har påvist forurensning over tilstandsklasse II. Det vil si at miljøtilstanden til de undersøkte
sjøbunnsedimentene kan klassifiseres som god.

Merknad/kommentar:
Planmyndigheten vurderer at kravet om risiko - og sårbarhetsanalyse i plan - og
bygningslovens § 4 - 3 er ivaretatt. Den geotekniske rapporten viser at stabiliteten i grunnen
er tilfredsstillende for å kunne etablere en molo. Miljøtilstanden til undersøkte
sjøbunnsedimenter er klassifisert som god.

Fylkesmannen i Nordland oppdaterte i august 2017 nivåene for stormflohøyder i
nordlandskommunene. I Meløy er 200 - års nivået for stormflo satt til kote +294 cm. I tillegg
må en ta høyde for bølgepåvirkning. Sikkerhetskravene mot flom og stormflo i § 7 - 2 i
byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt ved at det i planen er satt krav o m at laveste
gulvhøyde skal ligge minimum på kote +4,0 meter.

C. Barn og unges interesser / universell utforming.

Ifølge Miljødirektoratets naturbase er det registrert et leke - og rekreasjonsområde med
verdi «viktig» på deler av planområdet. Området er beskrevet som « Fjære som brukes av
skole/barnehage. Fine steiner til å hoppe/løpe på». Bruken av dette friluftsområdet er ifølge
kartleggingen overveiende lokal og med lav bruksfrekvens. Friluftsområdet har
opplevelseskvaliteter som ligger i gjennomsnittet og vurderes å ha lav symbolverdi.
Friluftsområdet er imidlertid vurdert å egne seg til andre aktiviteter som det ikke finnes like
gode alternative områder til. Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover



dagens bruk, men tilgjengeligheten er god. Friluftsområdet er ikke inngrepsfritt da det
allerede står noen naust og ruiner i strandområdene.

I planen er det regulert inn to friområder F1 og F2, med bestemmelser gitt i § 5: « Områder
benevnt F1 og F2 er deler av eksisterende fjæreområde og kan brukes av allmennheten som
utfarts - og friluftsområde ».

Det naturlige terrenget i planområdet er forholdsvis bratt og ligger ikke til rette for
universell tilgjengelighet uten bearbeiding. Fjær e området derimot er forholdsvis flatt.
Planbestemmelsens § 2.3 har bestemmelse om universell utforming: « Gjeldende
Byggteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for utforming av planområdet ».

Merknad/kommentar:
Etter planmyndighetens vurdering er hensynet til barn og unge og prinsippene om universell
utforming ivaretat t i planarbeidet.

D. Naturmangfoldloven.

Ved offentlig beslutningstaking skal kommunen vurdere forhold etter naturmangfoldloven.
Det er naturmangfoldlovens § 7 som krever dette gjennom ordlyden « prinsippene i §§ 8 til
12 skal legges til grunn som retnin gslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når
et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter
første punktum skal fremgå av beslutningen ». Nevnte paragrafer omfatter en vurdering
som vil bli utført av kommunen på basis av kunnskapsgrunnlaget, føre - var - prinsippet,
vurdering av økosystemtilnærming og samlet belastning, at kostnadene ved miljøforringelse
skal bæres av tiltakshaver og bruk av miljøforsvarlige teknikker / driftsmetoder.

Det er ikke regis trert viktige naturverdier i planområdet. I følge Miljødirektoratets
naturbasekart er noen ansvarsarter registrert øst for planområdet, heriblant havstarr,
hettemåke, fiskemåke og svartbak, mens elvemusling er kjent fra Reipåga, som har utløp
200 - 300 meter øst for planområdet. Sjøarealene sør for planområdet er på lik linje med
mesteparten av fjordområdet registrert som utbredelsesområde og beiteområde for en
rekke fiskearter, samt gyteområde for kysttorsk.

Merknad/kommentar:
Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. En gjennomgang av Artskart og
Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert rødlistearter eller viktige
naturtyper innenfor planområdet.

E. Vannforskriften.

EUs vanndirektiv ble innført i norsk rett da forsk rift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften) trådte i kraft 1. januar 2007. Paragraf 12 i vannforskriften kommer til
anvendelse når kommunen skal fatte enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst, som kan medføre at miljømål ene ikke blir nådd eller at tilstanden blir
forringet. Kommunen må vurdere om § 12 kommer inn ved behandling av reguleringsplaner,
eller om vurderingen skal bli ivaretatt gjennom senere saksbehandling. Det er tiltakshaver



som har ansvar for å fremskaffe in formasjon om virksomhetens virkning i tråd med forskrift
om konsekvensutredninger, sektorlovverk og naturmangfoldloven. Det er
sektormyndigheten som må ta stilling til om den omsøkte virksomheten vil medføre en
forringelse av vannforekomsten, om virksomhet en kan bli tillatt, og eventuelt på hvilke
vilkår.

Merknad/Kommentar:
Ifølge Vann - nett (www.vann - nett.no) er planområdet en del av vannforekomst Stigsundet,
der den økologiske tilstanden er beskrevet som «god» med «lav pålitelighetsgrad» og den
kjemiske t ilstanden er beskrevet som «ukjent» med «lav pålitelighetsgrad». Økologisk og
kjemisk miljømål er begge oppgitt som «god», og risiko er oppgitt som «ingen risiko» der en
forventer å nå miljømålene.

Avløp fra planområdet vil bli håndtert på forskriftsmessi g måte og ført via kommunalt
ledningsnett til slamavskiller om lag hundre meter øst for planområdet, før det går ut i
fjorden. Etter planmyndighetens vurdering vil ikke utbyggingen medføre dårligere
vannkvalitet i området.

Konklusjon:

Formålet med regul eringsplanen er å legge til rette for bygging av inntil 26 fritidsboliger
med teknisk infrastruktur, molo og småbåthavn med kapasitet for om lag 77 båtplasser,
samt å legge til rette for at fjære - og sjøområdet fortsatt skal være tilgjengelig for
allmennhe ten.

Norconsult har utarbeidet plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Multiconsult har
foretatt grunnundersøkelser, miljøundersøkelser og en geoteknisk vurdering av
grunnforholdene i for bindelsen med etablering moloen. Stabiliteten av moloen er
tilfredsstillende og det er ikke behov for stabiliserende tiltak. M iljøundersøkelsen
konkluderer med at miljøtilstanden til de undersøkte sjøbunnsedimentene kan klassifiseres
som god .

Meløy kommune har vurdert og kommentert alle innkomne høringsuttalelser i
saksframlegget, se også Norconsults vurderinger i eget vedlegg. Med bakgrunn i
høringsuttalelsene har forslagsstiller foreta tt følgende endringer i planbestemmelsene:

I § 2.2 er det presisert at støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal bli håndtert i
samsvar med kap. 4 i Miljødepartementets retningslinje T - 1442.

I § 2.9 er det presisert at bestemmelsen også gjelder for fiskearter i Reipåvassdraget.
Det er videre tatt med at det skal utvises varsomhet med mudring, og at det ed
behov skal foretas avbøtende tiltak for å redusere spredning av steinstøv/finmasser i
sjøen.

I § 3.2 er det tatt med at det skal være åpninger og siktlinjer mellom fritidsboligene.



 I § 8.2 er det tatt med en rekkefølgebestemmelse om at det s kal foreligge løsning for
anleggstrafikk som er godkjent av kommunen før igangsettelsestillatelse blir gitt.

Reviiderte planbestemmelser datert 2. august 2018 er lagt ved saken.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar planforslaget opp til behandling og godkjenner
detaljreguleringsplanen i samsvar med plan - og bygningslovens § og 12 - 12 , se også § 12 - 3 .

Vedlegg

Plankart, planbeskrivelse og reviderte planbestemmelser per 2. august 2018
Situasjonsplan og perspektivtegninger
Rapport fra Multiconsult om miljøundersøkelser av bunnsedimenter
Geoteknisk rapport fra Multiconsult
Datarapport fra Multiconsult om grunnundersøkelser
Høringsbrev fra Meløy kommune, datert 9. mai 2018
Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet, datert 15. mai 2018
Hø ringsuttalelse fra Sametinget, datert 22. mai 2018
Høringsuttalelse fra Bjørn Bruvold, datert 28. mai 2018
Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 8. juni 2018
Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 28. juni 2018
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i No rdland, datert 29. juni 2018
Høringsuttalelse fra Kystverket Nordland, datert 3. juli 2018
Høringsuttalelse fra N VE, datert 5. juli 2018
Norconsults kommentarer til høringsuttalelsene, datert 2. august 2018

Hege Sørlie
rådmann


