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Oppstartsmelding 
 
Med dette melder Vefsn kommune oppstart på arbeid med ny kommuneplanens arealdel: 
 

 
Kart over planområdet. Merk at kommunedelplan for Mosjøen fortsatt skal gjelde. Ellers vil 
arealdelen gjelde i hele kommunen.  
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Mål for planarbeidet er å legge til rette for ny utvikling og bosetning i de spredtbygde 
områdene i kommunen. Planen omfatter ikke Mosjøen eller Vefsna. Byområdene i Mosjøen 
er allerede ivaretatt gjennom kommunedelplan for Mosjøen. Vefsna vil bli planlagt gjennom 
en ny interkommunal kommunedelplan, Infrastrukturplan for Vefsna.  
 
Vefsn kommune er en kommune med et god og klar plantradisjon. Denne kommuneplanens 
arealdel vil bli den fjerde i rekken og vil erstatte en arealdel fra 2004 som har hatt lang 
virketid. Både plan- og bygningsloven, planlegging som fag og samfunnet for øvrig har hatt 
store endringer i de siste 15 årene. Nye samfunnsendringer vil komme i framtiden, og det er 
en stor utfordring for kommunen å planlegge godt. 
 
Arealdelen vil gjelde for de spredtbygde områdene av kommunen. I praksis vil arealdelen 
gjelde overalt utenom for Mosjøen, der den vedtatte kommunedelplan for Mosjøen fortsatt 
skal gjelde. 
 
Planutvalget har i sine forberedelser til arealdelen blant annet prioritert å legge til rette for god 
kommunikasjon, fortetting og næring. På miljøsiden vektlegges rent vann for framtiden. I 
tillegg vil kommunen måtte følge opp lover og forskrifter, nasjonale føringer og regionale 
planer. 
 
Når planprogrammet er på høring vil kommunen samtidig be om innspill på ønskete tiltak. 
Dette kan være byggefelt, boliger, fritidsboliger, næringsbebyggelse og tiltak i strand- eller 
kantsone langs sjø og vassdrag, og andre større byggetiltak alt ettersom. Det er viktig at det 
legges inn ressurser for å få inn disse forslagene så tidlig som mulig i prosessen. 
  
Innkomne forslag vil bli utredet og vurdert for videreføring i planforslaget som skal på høring 
og offentlig ettersyn. Ved høring og offentlig ettersyn vil høringsmyndigheter og 
befolkningen kunne si sin mening om planforslaget. Etter høring og offentlig ettersyn vil 
innkomne merknader bli vurdert før planen sendes til endelig politisk behandling og vedtak. 
 
På neste side ligger sak 2/18 fra den 12.01.2018, vedtak om oppstart av planarbeid, innklippet. 
Dette vedtaket gir føringer for det videre planarbeidet. Administrasjonen vil ved utsending av 
dette dokumentet be planutvalget revidere sine føringer da noen punkter er uklare eller 
utdaterte.  
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Saksprotokoll  
Utvalg: Planutvalget  
Møtedato: 12.01.2018  
Sak: 2/18  
Planutvalget vedtak:  
Vefsn kommune setter i gang arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Arealdelen skal gi 
overordnete og strategiske føringer for videre utvikling i Vefsn utenfor Mosjøen. Planutvalget 
vedtar Vefsn 2040 som arbeidstittel for planarbeidet og ber om at administrasjonen 
utarbeider et planprogram basert på følgende prinsipper:  
 
Arealdelen skal  
- Svare på planstrategiens oppgavers som sier at kommuneplanens arealdel revideres med 
følgende tema:  

• Naturressurser  
• Næringsarealer  
• Boligarealer  
• Fritidsboliger  
• Sjåmoen vinterpark  
• Muligheter Vefsna og utmarksbasert reiseliv  
• Utviklingsmuligheter etter at nye samferdselsløsninger er på plass  
• Krav til parkering og lek tas inn i arealdelen. 

  
- Følge opp samfunnsdelens tre satsingsområder og fire fokusområder. Vefsn kommunes 
arealpolitiske retningslinjer legges til grunn for planleggingen.  
 
- Legge til rette for bevaring og videreutvikling av primærnæringene gjennom å:  

• Identifisere og utrede større arealer til nydyrking  
• Det skal lages en utredning som belyser landbrukets helhetlige behov i hele 

kommunen. Videre skal det fastsettes kjerneområder for landbruk. Utredningen skal 
også vurdere landbruksområdene på Øya sør, selv om dette er utenfor planområdet.  

• Synliggjøre og hensynta primærnæringer som reindriftsnæringens og 
skogbruksnæringens interesser  

- Legge til rette og styrke bosetningen i distriktene:  
• Videreføre satsing på unge voksne og eldre slik vedtatt i samfunnsdelen.  
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• Vurdere nye områder for spredt og tettere boligbebyggelse, samt belyse hvordan 

lokalmiljøene skal organiseres med tanke på næring, naboskap, lek og fritid.  
• Vurdere nye arealer til næringsbebyggelse tilpasset nærmiljøets behov og ressurser.  

 
- Arealdelen skal rullere og erstatte alle gjeldende kommunedelplaner, herunder også Vefsn 
kommunes del av Kystplan Helgeland. Kommunedelplan for Mosjøen skal fortsatt gjelde.  
 
- Arealdelen skal følge opp og (delvis) erstatte regional plan for Vefsna gjennom at det 
gjennomføres nye kantsonekartlegginger i områder der det er aktuelt med tiltak, samt at det 
tilrettelegges for adkomst til elva for sportsfiske og øvrig friluftsliv.  
 
- Arealdelen skal styrke Mosjøens funksjon som regionssenter gjennom å: - Styrke 
framkommeligheten og tilgjengeligheten i kommunen. - Styrke bosetting og næringsliv, 
herunder landbruk. - Ha et særskilt fokus på utmarksbasert næringsliv, herunder knyttet til 
verna vassdrag, og andre områder med utviklingspotensial.  

- Arealdelen skal kartlegge og definere strandsonen langs sjø og kantsonen langs verna 
vassdrag der dette er formålstjenelig. Arealdelen skal også ivareta allmennhetens tilgang til 
sjø og vassdrag.  
 
Medvirkning vektlegges tungt både med tanke på politisk forankring og den befolkningens 
medvirkning i prosessene. Planutvalget åpner for bred medvirkning i denne prosessen. Det 
skal også utarbeides en profil for arbeidet som støtter planprosessen.  
 
Nytt punkt under målsetting:  
 
I Vefsn kommune legges det til rette for at det settes av areal til sentrumsnære 
omsorgsboliger friske eldre og funksjonssyke.  
Planutvalget ønsker å gjennomføre et politisk planverksted i sakens anledning for å bedre 
sette seg inn i saken og gi videre føringer for planprosessen. Planverkstedet skal ha 4 timers 
varighet og skal foregå i februar i samråd med ordfører.  
 
Begrunnelse for vedtaket:  
Ny arealdel vil kunne åpne for ny utvikling av kommunen. Dette vedtaket vil gi føringer for 
planprosessen og utarbeidelsen av planprogrammet.  
 
Følgende målsetninger for arealdelen ble presentert i sak om oppstart av planarbeid. Disse er 
retningsgivende for planarbeidet. Planutvalget valgte også å legge til et utfyllende punkt. 
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Målsetninger for arealdelen: 

 
 
Disse er ikke uttømmende eller endelige for målsetningene i planen. Øvrige målsetninger 
fremkommer gjennom planprogrammet.  
 
 

I Vefsn 2040: 

• Vefsn skal være den foretrukne kommunen å bo i på Helgeland. 

• Har vi god framkommelighet og tilgjengelighet.  
 
Folkehelse: 

• I Vefsn 2040 er kommunen tilpasset aktiv transport, godt friluftsliv og fysiske aktiviteter 
i nærmiljøet. 

• I Vefsn 2040 har man tilgang til støyfrie friluftslivsområder 
 
Det daglige liv i Vefsn: 

• I Vefsn 2040 foretrekker vi å sykle, gå eller ta bussen fremfor å kjøre bil. 

• I Vefsn 2040 har alle god tilgang til friluftslivsområder.  

• I Vefsn 2040 er det mindre behov for bil 

• I 2040 er Vefsn en destinasjon for vinteraktiviteter  
 
Næringsarealer: 

• Vefsn skal ha god tilgang til nye næringsarealer.   

• I Vefsn 2040 er kommunen tilrettelagt for en sunn blanding av næringer. 
 
Miljø 

• I Vefsn 2040 skal vi ha renere vann. 

• Vefsn 2040 skal ha infrastruktur som er tilpasset forventete klimaendringer 

• Har utslippet av klimagasser gått ned 
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Punkter i planstrategien som skal videreføres i arealdelen: 

 
Naturressurser: 
Gjennom arealdelen skal kommunen sikre viktige naturressurser for framtidens næringsliv, 
landbruk, friluftsliv og utmarksbasert næringsliv, og for biologisk mangfold. Naturressursene 
kan være mineralressurser, energi, områder med opplevelsesverdier eller områder som har 
viktige økosystemfunksjoner som er viktige både for samfunn og natur.  
 
Landbruk: 
Kommunen bør involvere Fagnemnd for landbruk, landbruksorganisasjoner og 
grunneierlagene i arbeidet med hvordan man legger til rette for landbruket. 
 
Nye, større områder til nydyrking bør utredes, så langt mulig gjennom arealdelen, og videre 
bør planen også vurdere hvordan man kan legge til rette for nye aktiviteter og næringer i 
tilknytning til eksisterende bruk.  
 

Næringsarealer: 

Vefsn kommune har allerede større næringsarealer tilgjengelig i Holandsvika og Nyland i 
Drevja. Videre peker Skåssmyra og Drevjamoen/Helgelandskrysset seg ut som områder som 
bør vurderes videre. Det har i planperioden også vært forespørsler om næringsarealer i 
tilknytning til boligbebyggelsen på Granmoen, uten at noe konkret har framkommet.   
Det er ikke alltid tilstrekkelig å ha tilrettelagte arealer tilgjengelig, enten de er avsatt i 
arealdelen, regulert eller til og med opparbeidet. Andre faktorer spiller også inn for å avgjøre 
hvorvidt næringsetableringen kommer eller ikke. Dette kan være ressurstilgang, 
kommunikasjon, både bredband og for transport, eller tilfeldigheter som at gründeren bor like 
ved. Arealdelen bør derfor, så langt mulig, gi fleksibilitet for å tilpasse seg næringslivets 
behov.  
 
Kommunen har ved flere anledninger mottatt henvendelser knyttet til mindre 
næringsetableringer, enten i tilknytning til gårdsbruk eller bosteder på bygdene. Det bør 
vurderes en åpning for spredt næringsbebyggelse for etableringer av mindre karakter. Dette 
under forutsetning av at forhold som støy, estetikk og forurensning er håndterbart innen 
arealdelen.  

Føringer fra Samfunnsdelen 

Følge opp samfunnsdelens tre satsingsområder og fire fokusområder. 

 
Satsingsområder 

1. Vefsn kommune skal være et naturlig bestemmelsessted for private næringsutviklere 
og offentlige arbeidsplasser. Kunnskap om fremtidens arbeidsplasser og trender er i 
så tilfelle avgjørende og må styrkes. Arbeidsplasser for unge voksne står sentralt. 

2. Vefsn kommune skal prioritere arbeidet med å beholde og rekruttere unge mennesker 
i etableringsfasen. 

3. Vefsn kommune skal utvikle de kommunale tjenester for å gi våre eldre et godt og 
verdig liv. 
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Fokusområder: 
1. Folkehelse 
2. Vefsn kommune som organisasjon 
3. Byutvikling, levende sentrum 
4. Klima og miljø 

Tilrettelegging for næringsliv  

Gjennom ny arealdelen skal det legges til rette for ny utvikling av næringsliv og kulturliv i 
Vefsn. Gjennom planarbeidet må enkelte problemstillinger gis ny vurdering. 
 
Hvilke kvaliteter etterspørres av næringslivet, sammenlignet med de kvaliteter som kan tilbys 
i Vefsn. 
 
Gjennom planarbeidet må det skaffes oversikt over tilgjengelige næringsarealer, fortettings- 
og omdisponeringspotensial, samt utredning av mulige nye næringsarealer i egnede områder. 
Identifisering av ledige arealer i allerede utbygde områder, samt utredning om hvordan man 
lettere kan ta disse i bruk er del av planprosessen.  
 
Utredningsbehov Næring: 

• Næringsliv og sysselsetting 

• Behov for nye næringsarealer og lokalisering av disse.  

• Nødvendighet av og mulighet for forskjellige former for infrastruktur 
 

Unge i arealdelen 

Demografisk sett har Vefsn, som flere nordlands- og distriktskommuner et demografisk gap i 
aldersgruppen 20-35 år. Dette kan ha sammenheng med at mange unge voksne velger å flytte 
fra hjemkommunen sin i denne alderen, og tilflyttingen veier ikke opp for dette. De flytter ut 
på grunn av arbeid og utdanning. Da det ofte er høyere utdanning som gjør at unge voksne 
flytter ut, vil tendensen kunne føre til såkalt hjerneflukt.  
 
Gjennom å legge til rette for et attraktivt bo-, fritids- og arbeidstilbud gjennom arealdelen kan 
man forsøke å snu utviklingen, beholde flere av våre egne unge voksne, legge til rette for 
tilbake- og tilflytning.  
 
Gjennom arealdelen bør man legge opp til et mangfold av virksomheter og aktiviteter og 
identifisere nye områder for utvikling.  
 

• Vurdere nye områder for spredt og tettere boligbebyggelse, samt belyse hvordan 
lokalmiljøene skal organiseres med tanke på næring, naboskap, lek og fritid.  

• Vurdere nye arealer til næringsbebyggelse tilpasset nærmiljøets behov og ressurser.  
 
Det er et vedtatt mål gjennom planstategien å redusere antallet planer på overordnet nivå. 
Arealdelen skal rullere og erstatte alle gjeldende kommunedelplaner, utenom 
Kommunedelplan for Mosjøen som skal fortsatt gjelde. Vefsn kommune meldte seg ut av 
samarbeidet rundt kystplan Helgeland, men arbeidet som ble lagt ned for kommunens 
forvaltning av sjøarealene legges til grunn for det videre arbeidet med arealdelen.  
 
Det er videre vedtatt at kommunen skal igangsette et eget arbeid med en interkommunal 
kommunedelplan for Vefsna sammen med Grane og Hattfjelldal. I planleggingsfasen vil disse 
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prosessene gå parallelt. Det er likevel et mål at kommunedelplan for Vefsna blir vedtatt inn i 
arealdelen på sikt. 

Eldre i arealdelen 

Den demografiske utviklingen i Vefsn og Norge for øvrig peker på at vi får et samfunn der en 
større andel av befolkningen er over 65 år. De eldre blir flere, lever lengre, men blir også 
friskere enn før. 
 
Det er et mål, blant annet fra regjeringen, at eldre skal være aktive borgere som bidrar i 
samfunnet så lenge som mulig. Eldre skal jobbe lengre før de blir pensjonister, og de skal ha 
muligheten til i bidra til samfunnet gjennom frivillige organisasjoner. De skal bo hjemme så 
lenge som mulig, og ha et helsebringende, meningsfylt og sosialt liv. 
 
Gjennom arealdelen kan man gjøre flere grep for å bidra til dette. Tilrettelegging for friluftsliv 
for eldre og andre vil kunne gi en mer aktiv hverdag. Transportplanleggingen kan styrke 
eldres muligheter til å gjøre hverdagsreiser i fremtiden. Nye boliger og andre bygninger bør 
også tilpasses eldres og andres behov med tanke på forskjellige grader av 
funksjonshemminger.  
 
Samfunnet bør også utformes for å legge til rette for sosial interaksjon. Ensomhet er en av de 
største utfordringene hos eldre. Tilrettelegging for møtesteder bør vektlegges når tiltak i 
lokalmiljøet skal utformes.  
 

Folkehelse 

Tilrettelegging for en aktiv hverdag gir mer fysisk aktivitet, og virker helsefremmende. 
Sammen med målsetninger og rent vann og ren luft er dette med på å sikre og styrke 
befolkningens helse. 
 

Vefsn kommune som organisasjon 

Gjennom planprosessen søkes det å fundamentere planarbeidet inn i kommunens 
organisasjon. I forkant av utarbeidelsen av planprogrammet har det allerede blitt avholdt et 
planverksted med kommmunens strategiske ledelse, plan og utvikling og planutvalg og 
gruppeledere. Resultatene derfra har blitt tatt med som del av målsetningen med planarbeidet.  
 
Videre fundamentering i kommuneorganisasjonen søkes oppnådd gjennom ordinær 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven og prinsippsaker etter behov.  

Byutvikling, levende sentrum 

Byutviklingen blir ikke direkte planlagt gjennom arealdelen. I Fylkesplan for Nordland er 
Mosjøen, sammen med 9 andre byer og tettsteder i Nordland, definert som by med regionale 
funksjoner. Dette kommer av byens rolle som kommunikasjonssentral, handelssted og/eller 
utdannings- og administrasjonsted. 
 
Mosjøens regionale funksjoner spenner over hele bredden av denne skalaen, både med 
videregående skole, administrasjonsfunksjoner både av statlig, regional og lokal karakter.  
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Å styrke Mosjøens rolle som regionsenter er ikke en konkret planoppgave i seg selv, men et 
resultat av mange deler av kommunens aktiviteter som spiller sammen. I arealdelen søkes det 
å finne måter å styrke regionsenteret gjennom kommunikasjon, tilgang til attraktive 
rekreasjonsarealer, samt å styrke samspillet mellom bygd og by. Videre kan det bli aktuelt å 
planlegge for større etableringer utenfor byområdet. 
 
Arealdelen skal styrke Mosjøens funksjon som regionssenter gjennom å: - Styrke 
framkommeligheten og tilgjengeligheten i kommunen. - Styrke bosetting og næringsliv, 
herunder landbruk. - Ha et særskilt fokus på utmarksbasert næringsliv, herunder knyttet til 
verna vassdrag, og andre områder med utviklingspotensial. 

Klima og miljø 

Klima og miljø skal vurderes i alle saker. Tilpasning til forventete klimaendringer gir 
konsekvenser for hvor og hvordan nye tiltak kan tillates. Tilrettelegging for miljøvennlige 
valg i hverdagen vil på sikt gi kommunen en bedre miljøprofil. Miljøverdier som rent vann, 
ren luft og ansvarlig arealbruk vil gi positive virkninger på livet i på land og i vann. 
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 Arealpolitiske retningslinjer fra Kommuneplanens samfunnsdel 

 

 
Arealpolitiske retningslinjer 
Arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for all arealplanlegging i Vefsn kommune. 
Gjennom disse skal det legges til rette for god utvikling av lokalsamfunnet og Mosjøens rolle som regionsenter og knutepunkt. Hensynet til fremtidige 
generasjoners liv og levekår skal ivaretas. 
 
1.Folkehelse 
Sosiale møteplasser, utearealer, nærturområder og nærmiljøanlegg skal utformes etter prinsipper om universell utforming. Befolkningen skal inviteres 
til å ta valg som virker helsefremmende. Gang og sykkelveier, grøntdrag, snarveier og annen infrastruktur som stimulerer til aktiv transport skal sikres 
og opparbeides. 
 
2.Klima og klimatilpasning: 
For alle tiltak skal miljøvennlige energiløsninger vektlegges. Ved ethvert tiltak skal det tas høyde for forventet havnivåstigning i et 
hundreårsperspektiv.  
 
3. Naturmangfold, vilt og fisk 
Jernbanens og andre barrierer mot naturområder skal reduseres. Etablering av nye barrierer skal unngås. Befolkningens tilgang til fiske av laks og 
sjøørret, fiskeplasser langs sjø, samt jakt og fangst skal ivaretas. Naturområdenes kvaliteter skal synliggjøres i all arealplanlegging. Byens 
nærturområder skal sikres gjennom etablering av ei markagrense. 
 
4. Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner, kulturmiljø og samisk kulturarv skal sikres gjennom den kommunale planleggingen, og skal forvaltes slik at det blir en balanse mellom 
bruk og vern. Ressursgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og bosetting skal ivaretas og sikres gjennom den kommunale planleggingen. 
 
5. Bygdeutvikling 
All ny utbygging skal prioriteres lagt til allerede etablert infrastruktur. Områder som er avsatt/regulert til byggeområder skal utnyttes fullt ut før LNFR -
områder omdisponeres til nye byggetomter. Avvik må begrunnes særskilt. Ved fradeling i LNFR-områder er retningsgivende tomtestørrelse: 
Boligtomter max 2000 m2. Hyttetomter max 1000 m2. Avvik må begrunnes særskilt. 
 
6. Kyst-, strand- og kantsoneplanlegging 
Den funksjonelle strand- eller kantsone legges til grunn for avgrensing av utbyggingsformål mot sjø eller vassdrag. Dette gjelder særlig i områder som 
benyttes av allmenheten. I kystsonen skal farleder og den allmenne ferdselen til sjøs sikres. Det skal avsattes tilstrekkelige arealer for sjørelatert 
næring og havneutvikling. Ved etableringer i strand- eller kantsonen skal tiltak vurderes opp mot allmenhetens bruk av området og friluftsverdiene i 
området. 
 
7. Barn og unge 
Barn og ungdoms interesser skal ivaretas særskilt i alle planprosesser. 
 
8. By og tettstedsutvikling 
Boligbygging i Vefsn skal i hovedsak skje i tettbygde strøk. Nye større boområder skal lokaliseres sentrumsnært og langs kollektivtraseer. Fortetting 
skal prioriteres foran utbygging som tar nye områder i bruk til bymessig bebyggelse. Trafikksikkerhet og barns lekemuligheter skal ivaretas ved all 
utbygging. Mosjøen sentrum skal videreutvikles med en kombinasjon av boliger og sentrumsrettet næringsvirksomhet. 
 
9. Samferdsel 
Traseer for aktiv transport og kollektiv skal prioriteres ved arbeid i vegnettet. Parkering for sykler og nullutslippskjøretøy skal prioriteres. 
Parkeringsnormer for sentrum og større forretningsetableringer skal baseres på maksimumsnormer. Ved nye p-etableringer skal det tilrettelegges for 
ladestasjoner. 
 
10. Næringsarealer 
Det skal settes av tilstrekkelig areal til videreutvikling av næringsliv i kommunen. Næringstomter skal planlegges lik at de ikke hindrer en framtidig 
maksimal arealutnyttelse. 
 
11.Offentlige tjenester, arbeidsplasser og næringsutvikling 
Publikumsrettede og arbeidsplassintensive virksomheter skal så langt det er hensiktsmessig legges så sentrumsnært som mulig og i gangavstand fra 
kollektivtraseer. I handelssentrum skal næringslokaler i 1. etasje normalt ikke kunne omdisponeres til boliger. 
 
12. Estetikk og byggeskikk 
Mosjøens status som trehovedstad i Nord- Norge skal reetableres. Tre skal være det foretrukne fasade- og byggematerialet. Det settes krav til 
arkitektkompetanse på masternivå for tiltak og planlegging i definerte områder, i særdeleshet byutviklingsområder. Det skal redegjøres for hva plan 
eller tiltak tilfører området, og hvilke positive og negative effekter plan eller tiltak har på nærmiljøet. 
 
13. Landbruk og reindrift 
Arealressurser i form av dyrket/dyrkbar jord, landbruksbygninger, produktiv skog og reinbeiteområder, skal forvaltes ut ifra arealvernhensyn med 
tanke på å sikre nasjonale mål for matproduksjon og landbruket som næring i et langsiktig perspektiv. Tiltak på landbrukseiendommer skal plasseres 
slik at de ikke fører til framtidige drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
14. Utmarksbasert reiseliv 
De lokale stammene av anadrome laksefisk i Vefsnavassdragene skal sikres. Det skal legges til rette for friluftsliv og turisme knyttet til denne 
ressursen. Ressursgrunnlaget som ligger i natur-, kultur- og landskapsverdier skal sikres for reiselivet. 
 
15.Naturressurser 
Ressursgrunnlaget for jordbruk, skogbruk, reindrift, fiskeri, akvakultur, bergverk/ mineraler og utmarksnæringer skal sikres slik at nedbygging til andre 
formål unngås. Ved utbygging av vind- og vannkraft skal tiltaket ha en god estetisk og landskapsmessig utforming. Anleggsområder skal i størst mulig 
grad tilbakeføres til naturtilstanden. Det skal legges til rette for etablering av mindre kraftproduksjon for forsyning av enkeltboliger, gårdsbruk og 
mindre næringsvirksomheter, herunder bio-, vind-, vann- og solkraft, der dette ikke gir negative konsekvenser for helse, miljø og samfunn. 
 
16. Medvirkning 
I enhver sak skal behovet for bredere medvirkning enn det som er lovpålagt, vurderes. Medvirkning skal være synliggjort i plandokumentene. 
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Andre føringer 
 

Lokale vedtak 

I sak 27/19 vedtok kommunestyret at Vefsn kommune skal søke om status som 
Nasjonalparkkommune. I kriteriene for å bli nasjonalparkkommune er det krav om at 
kommunens status også skal speiles gjennom planverket, også for arealplaner. For Vefsn vil 
dette i første rekke gi føringer for nærområdet rundt Lomsdal-Visten nasjonalpark, der 
hensynet til det vernete området og området rundt skal synliggjøres. Imidlertid gir det også 
føringer for øvrige deler av kommunen, også inkludert Mosjøen som by. Disse kriteriene 
legges til grunn som føringer for det videre planarbeidet med arealdelen. 

Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland, Regional plan for Vefsna og Fylkesdelplan for Vevelstad og deler 
av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner (Randsonen rundt Lomsdal-Visten nasjonalpark) 
legges til grunn for utarbeidelse av ny arealdel så langt dette er relevant.  
 
Boligarealer: 

Ut fra gjeldende føringer fra Nordland fylkeskommune er det liten grunn til å tro at man kan 
legge til grunn en økning i kollektivtrafikken, eller kollektivtrafikk på nye steder. Imidlertid 
kan man legge til grunn at buss mellom byene og landkommunene på Helgeland fortsatt vil 
være aktuelt, og at skoleskyssordningen vil bestå.  
 
Man regner med at en enkelt busstopp har et virkeområde på ca 500 meter gangavstand. Ut fra 
dette vil administrasjonen anbefale at områder som ligger i tilknytning til etablerte 
kollektivknutepunkter prioriteres for ny boligbebyggelse. 
 
Ny bebyggelse bør primært lokaliseres til bygdesentre eller tilrettelegging for tettere 
bebyggelse, boligfelt eller lignende, helst innen 500 meter gangavstand fra busstopp på FV78 
eller ny E6. Det må også legges til grunn at nye avkjørsler direkte fra disse vegene er svært 
vanskelig å legge til rette for. En «fortettingsstrategi», eller dvs. at flere boliger 
samlokaliseres på bygda, vil lettere muliggjøre infrastrukturinvesteringer i form av bredband, 
renseanlegg et.c. Imidlertid vil det også være behov for å kunne legge til rette for bebyggelse 
også utenfor disse områdene. Lokalisering, omfang og prioritering av ny bebyggelse vil 
utredes gjennom konsekvenutredningen.  
 
Nye boliger må også lokaliseres i områder med akseptable grunn, og støyforhold. 
Kartlegginger gjort ved utbyggingene av FV 78 og E6 kan kanskje legges til grunn for å si 
noe om hvilke områder som bør unngås. Det foreligger også andre kartlegginger både for 
støy- og grunnforhold. Det må avsettes ressurser for å gå gjennom eksisterende 
dokumentasjon, og eventuelt vurdere krav til nye utredninger. 
Hvordan Vefsningen skal bo i framtiden vil kun framtiden vise. Kommunens tidligere 
vedtekter knyttet til lek og parkering er nå opphevet. I bymiljøet i Mosjøen er de erstattet av 
nye bestemmelser i kommunedelplan for Mosjøen. Tilsvarende må det fastsettes 
bestemmelser i arealdelen som også sikrer godt bomiljø for barn og voksne også utenfor byen. 
Bestemmelsene i kommunedelplan for Mosjøen kan med fordel legges til grunn for 
arealdelen. Det legges til grunn at man gjennom prosessen går gjennom dem og etterser at de 
holder mål, samt er tilpasset bygdene. 
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Utredningstemaer: 

• Bosetting – Boform 
• Føringer for fradelinger av bestående boligbebyggelse fra landbrukseiendommer.  
• Strand- og kantsoner - Forholdet til Vefsna, Fusta og Drevja som vernete vassdrag. 
• Behov for rekreasjons- og lekearealer 
• Barn og unges oppvekstvilkår. 

o Tilgang på egnete lekearealer, kapasitet og kvalitet.  
 
 

Fritidsboliger: 

Kommunen skal gjennom arealdelen også gå gjennom og legge til rette for etablering av nye 
fritidsboliger. I Vefsn er eksisterende strukturer gjerne delt inn i tre underkategorier. Det er en 
del fritidsboliger i fjellområdene, der viktige områder er Korgfjellet og Reinfjellet. Videre er 
det en del fritidsboliger langs sjø, Her er Vefsnfjorden, Elsfjorden og Halsanområdet viktige. I 
tillegg ligger en god del fritidsbebyggelse langs innsjøer, Viktige områder er Fustavassdraget 
og Drevvatnet. Øvrige fritidsboliger er spredt ut fra forskjellige kriterier, gjerne tilknyttet 
gårdsbruk eller nabolag der eierne av fritidsboligen har familietilhørighet.  
 
Ny fritidsbebyggelse har strengere krav enn tidligere. Det skal gjerne være veg til døra, strøm 
og innlagt vann. Kravet til bygningen er tilsvarende boligbebyggelse. Det som ofte kan være 
vanskelig er å finne områder der utbygging kan foregå uten å komme i konflikt med andre 
interesser, herunder blant annet jordvern, reindrift eller strandsone langs sjø eller kantsone 
langs vassdrag.  
 
Fritidsbebyggelse gir likevel ofte kjærkommen inntekt. Salg av tomt og oppføringen av den 
gir som enkeltinvestering inntekter til lokalmiljøet.  Videre er det også inntekter til 
lokalmiljøet som følge av økt kjøp av tjenester og varer også etter at fritidsboligen er etablert. 
Tjenester kan være brøyting og håndverkertjenester. Salg av eiendom lar seg imidlertid 
vanskelig reversere hvis det viser seg at dette medfører ulemper for andre interesser i området, 
og det er derfor viktig at fritidsboliger lokaliseres til områder som er egnet for denne type 
bebyggelse.  
 
Tema som skal utredes er: 

- Kant- og strandsoner 
- Primærnæringsinteresser 
- Biologisk mangfold 
- Kulturminner, norske og samiske. 

 
Sjåmoen vinterpark: 

Kommunen ønsker fortsatt å være et attraktivt sted for å drive vintersporter. Sjåmoen med 
løypeanlegg, Kjemsåsen alpinanlegg og hoppbakkene på Storhaugen peker seg ut som det 
området i Vefsn flest benytter til forskjellige vinteridretter. Gjennom arealdelen skal vi søke å 
se på utviklingspotensialet i området for å skape et enda sterkere attraksjonsfaktor. Området 
regnes som å være særlig snøsikkert i dag.  
 
Utviklingsmuligheter etter at nye samferdselsløsninger er på plass: 

 Ny Fylkesveg 78 og ny E6 har og vil endre bygdene i nordkommunen vesentlig. 
Tungtrafikken vil i fremtiden gå på veger som ikke er belastet med mange avkjørsler. Mye av 
lokaltrafikken vil gå på egne lokalveger.  
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Dette gir muligheter knyttet til bygdeutvikling. Nye boligområder og aktiviteter.  

Identifisere og utrede større arealer til nydyrking 

Gjennom oppstart skal kommunen etterspørre innspill på større nydyrkingsarealer. 
Nydyrkingsarealer på over 50 daa er jf. forskrift om konsekvensutredninger 
utredningspliktige, og det er kommunens mål at disse arealene blir identifisert og utredet 
gjennom arbeidet arealdelen.  Dette fordrer at vi får innspill fra aktuelle grunneiere og 
gårdbrukere om hvilke arealer som er aktuelle for nydyrking.  
 

 

• Det skal lages en utredning som belyser landbrukets helhetlige behov i hele 
kommunen. Videre skal det fastsettes kjerneområder for landbruk. Utredningen skal 
også vurdere landbruksområdene på Øya sør, selv om dette er utenfor planområdet.  

 

Utredningen skal belyse hvilke områder som er særlig viktige for landbruket, og hvorvidt 
områder kan omdisponeres til annen bruk.  

 

• Synliggjøre og hensynta primærnæringer som reindriftsnæringens og 
skogbruksnæringens interesser  

 
Viktige reindriftsområder skal hensyntas gjennom arealdelen. Flyttleder vil bli vurdert vist 
som hensynssoner. 

 

Kant- og strandsoneregistreringer  
Strandsone og kantsone 
Arealdelen skal kartlegge og definere strandsonen langs sjø og kantsonen langs verna 
vassdrag der dette er formålstjenelig. Arealdelen skal også ivareta allmennhetens tilgang til 
sjø og vassdrag. Arealer som skal kartlegges begrenses til arealer der det er nødvendig å 
fastsette en byggegrense mot bebyggelse, og arealer som har særlig interesse knyttet til 
friluftsliv eller natur.  
 
Gjennom arealdelen må det påregnes arbeid for å utrede de utbyggingsforslagene som 
kommer. I forbindelse med verna vassdrag og sjø er kommunen pålagt å verne kant- og 
strandsoner fra utbygging. Ofte blir dette gjort gjennom bestemmelser som byggeforbud innen 
100 meter fra sjø eller vassdrag i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 eller i henhold til 
forskrift om verna vassdrag. Dette er lite fleksibelt med tanke på at strand eller kantsoner kan 
både være mer eller mindre enn 100 meter.  
 
Gjennom registrering av funksjonell kant- eller strandsone kan man fastsette en mer reell 
grense for hvor stor denne sonen er i hvert tilfelle. Kommunen har ikke kapasitet til å 
registrere alle områdene mot sjø eller vassdrag, så planen må legge opp til registrering av 
kant- og strandsoner i områder der det legges til rette for utbygging, eller ellers ved behov. 
Kantsoner i områder som er særlig viktige for friluftslivet skal også registreres.  
 
Områder der det ikke er utbyggingspress er det naturlig at man benytter 100meterssonen, 
eventuelt med krav om kant- eller strandsoneregistrering ved byggesaken.  
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For Vefsna er kantsoneregistrering allerede gjennomført gjennom regional plan for Vefsna. 
Denne er imidlertid noe grovmasket, og stedvis direkte feil. Kommunen har flere ganger 
allerede måttet gjøre tilleggsvurderinger i tilknytning til tiltak i nærheten til elva. Det skal 
også lages en bruksplan for Vefsna, og dette arbeidet samkjøres med arealdelen. 
 

Vefsna 
Det vil bli justeringer i med tanke på Vefsna. Det er satt i gang arbeid med ny interkommunal 
kommunedelplan for Vefsna (Vefsnaplanen) sammen med Grane og Hattfjelldal. Denne 
planen vil ivareta hensynet til Vefsna med tanke på nye kantsoneregistreringer, tilrettelegging 
for friluftsliv, herunder fiske og uttak av sand og grus.  
 
Vefsn kommune har i planstrategien vedtatt en føring for vårt plansystem der kommunen 
reduserer antallet planer. På overordnet nivå vil dette si at kommunen på sikt kun skal ha to 
arealplaner på overordnet nivå; kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Mosjøen. 
Dette vil tilsi at når man gjennom en egen planprosess planlegger Vefsna, vil Vefsn 
kommunes andel av Vefsnaplanen ved første anledning bli innrullert som en del av 
arealdelen.  
 
Planleggingen av arealdelen og Vefsnaplanen vil gå parallelt og vil bli samordnet internt 
gjennom prosessene.  
 

Føringer for planarbeidet 
 

Lokale føringer i planverket 

Gjennom utarbeidelse av arealdelen skal man søke å følge opp føringer og intensjoner i øvrig 
kommunalt planverk, regionale planer og foreliggende statlige føringer.  

• Samfunnsdelen 
o Andre kommunale planer og føringer. 

• Fylkesplan for Nordland 
o Andre regionale planer 

• Nasjonale forventninger 
o Andre statlige retningslinjer 

 
Videre har kommunestyret vedtatt at Vefsn kommune skal søke om status som 
nasjonalparkkommune. De arealføringer som dette medfører skal ivaretas gjennom arealdelen.  
 

Gjennomgående perspektiver 
 
Barn og unge 
Barn og unge skal ivaretas gjennom planleggingen både gjennom rettet medvirkning mot barn 
og unge, og at barn og unges interesser vektlegges i planleggingen. Barn og unges interesser 
er ofte forsøkt ivaretatt gjennom avsatte lekeplasser og trygg skolevei. Vi må imidlertid legge 
til grunn at barn og unges interesser er et gjennomgående tema i hele planen, og bør være 
vurdert i alle deler av planleggingen, uavhengig av hva som planlegges. Eksempelvis kan barn 
og unges interesser i enkeltsaker være å verne dem fra fare som kan oppstå inne på et 
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næringsområde, gi de tilgang til friluftsområder, legge til rette for forretninger og kafeer som 
barn og unge kan benytte og å gi de gode utearealer, ren luft og godt drikke- og badevann.  
 
Barn og unge har også rett til å bli hørt i plansaker, tilsvarende som for voksne. Ettersom de 
ikke alltid selv kan gi uttrykk for sine interesser er det fastsatt at hver kommune skal ha en 
fast ordning for ivaretagelse av barn- og unges interesser. I Vefsn har vi videreført ordningen 
med barnas representant fra tidligere plan- og bygningslov. Videre skal også ungdomsrådet 
tas med i saksprosessen.  
 
 
 
Folkehelse 
Plan- og bygningslovens § 3-1 pålegger kommunene å planlegge for fremme befolkningens 
helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. Dette kan 
gjøres ved å legge til rette for sikringstiltak, gjerder, porter og overvåkning. Det kan også 
gjøres gjennom å bygge et samfunn som bygger under mellommenneskelige relasjoner.  
 
Folkehelse i planleggingen må inkluderes i planprosessen som et gjennomgående perspektiv. 
Folkehelse skal vurderes som et utredningstema for alle tiltak. Dette skal gjøres gjennom 
tilrettelegging for aktiv transport, god grønnstruktur, samt arbeide for god luftkvalitet og 
vannkvalitet.  
 
 
Utredningstemaer folkehelse 

• Kriminalitet 

• Infrastruktur og kommunale tjenester – servicenivå 
 

Politisk planverksted 

Det ble også gjennomført et politisk planverksted den 02.02.18. Gjennom verkstedet ble 
følgende temaer prioritert til arbeidet med arealdelen: 
  
1. Kommunikasjon – IT og kollektiv 
2. Fortetting rundt bygdesentra 
3. Fortetting på bygda (klynger / leiligheter m.v.) 
4. Vefsn som destinasjon for næringsliv 
5. *Delt 5. plass: Mulighet for nye (grønne) næringer, kraftkrevende industri (beholde det vi har) 
/ 5. Reiseliv / utmarksbasert næringsliv (tilleggsnæring for landbruket) 
7. Ivareta primærnæring 
8. Tung industri 
9. Aktiv transport 

 
Verkstedet vektlegger kommunikasjon, fortetting og næringsliv som de førende prinsippene 
for videre utvikling av bygdene. Videre prioriterte verkstedet særlig rent vann som en viktig 
miljøverdi. Planutvalget har vedtatt at arealdelen skal videreføre satsing på unge voksne og 
eldre slik vedtatt i samfunnsdelen. 
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Generelt om arealdelen 
Det legges til grunn av den nylig vedtatte kommunedelplan for Mosjøen ligger fast når 
arealdelen nå rulleres. Det vil tilsi at arealdelen ikke skal omhandle problemstillinger som er 
tilknyttet Mosjøen. 
 
Ny arealdel vil gi overordnete føringer for arealforvaltningen. Disse legges til grunn i senere 
saksbehandling av enkeltsaker og reguleringsplaner. Det er et mål å få et samlet 
plandokument som er lett å bruke.  
 
Tema som kan berøres er tilrettelegging i for landbruk, friluftsliv og reindrift, samtidig som 
man ivaretar naturhensyn, spredt bebyggelse, næring- og bygdeutvikling. Forholdet og 
samspillet mellom Mosjøen som by og de omkringliggende områdene må også vurderes.  
 
Kommuneplanens arealdel er en slags kontrakt mellom kommunen, overordnete myndigheter 
og befolkningen om i hvordan arealpolitikken for Vefsn bør være og utvikle seg. 
Arealdelen er det fremste verktøyet for å avklare eventuelle uoverensstemmelser mellom 
statlig, regional og lokal arealpolitikk. Innsigelser knyttet til eventuelle omdisponeringer av 
land vil kunne avgjøres på dette plannivået. 
 
Man kan ikke igangsette større nye byggeprosjekter direkte etter en kommuneplan. For dette 
må det fortsatt lages reguleringsplan. Gjennom reguleringsplaner er det også mulig å fravike 
eventuelle bestemmelser i kommunedelplanen hvis kommunen som planmyndighet finner det 
hensiktsmessig. Det er også mulig å legge til rette for såkalt spredt bebyggelse, herunder både 
til næring, bolig og fritidsboligformål. Spredt bebyggelse krever ikke regulering. 
Grensegangen mellom hva som er spredt bebyggelse, og hva som ikke er det er ofte noe uklar. 
Det legges opp til en restriktiv holdning, der krav om regulering trer tidlig inn. 
 
Siden ny arealdel vil gjelde fremfor tidligere vedtatte planer, med mindre annet fremgår av 
planen, må gjeldende reguleringsplaner gjennomgås med tanke på hvorvidt de fortsatt skal 
gjelde etter at ny kommunedelplan er vedtatt. Videre skal man gjennom kommunedelplanen 
legge til rette for ny regulering, herunder områdereguleringer og detaljreguleringer.  

Erfaringer fra gjeldende arealdel 

Dagens arealdel har generelt vært en god plan, selv om den nå er utdatert både med tanke på 
lovverk og med tanke på at vegnett og andre tiltak er vesentlig annerledes enn det som var 
prinsippgivende den gang gjeldende arealdel ble utarbeidet. Den har gitt tilstrekkelig styring i 
de fleste områder. Det har likevel vært en del negative erfaringer. 
 

1. Spredt bebyggelse eller krav om reguleringsplan. 
I gjeldende regulering har det en del steder blitt lagt til rette for boligfelt med krav om 
bebyggelsesplan eller etter ny lov, krav om detaljregulering. Disse feltene ble utpekt 
som områder for boligbebyggelse, gjerne etter innspill fra grunneiere som hadde ønske 
om å selge boligtomter. For å legge særskilt til rette for denne type bebyggelse, gav 
kommunen disse områdene boligformål i arealdelen, med påfølgende krav om 
bebyggelsesplan/detaljregulering. Etter at ny lov trådte i kraft ble imidlertid 
kostnadene knyttet til utarbeidelse av denne type regulering såpass store at det til dels 
ligger til hinder for at denne type felt blir utviklet.  
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Videre ligger det som oftest områder med spredt bebyggelse rundt disse boligfeltene, 
der grunneiere gjennom en relativ kostnadsfri prosess kan få fradelt nye boligtomter. 
 
Dette gjør at grepet i den gjeldende arealdelen med å legge av områder for tett 
boligbebyggelse fort vekk har fått motsatt effekt. Ettersom grunneiere med boligfelt på 
sin eiendom må gjennom planprosess før de får realisert salg av boligtomter, mens 
naboen kan gjøre det samme med direkte hjemmel i arealdelen, konsentreres boligene 
utenfor områder avsatt til ren boligbebyggelse.  
 

2. Spredt næringsbebyggelse 
Det er ikke åpnet for spredt næringsbebyggelse i dagens regulering. Dette vil tilsi at 
det ikke er tillatt å etablere næringsbebyggelse foruten det som er knyttet direkte til 
landbruk i de spredtbygde områdene i kommunen. Gjennom ny prosess bør det 
vurderes hvorvidt man skal legge til rette for spredt næringsbebyggelse, hvor og 
eventuelle hvilke type etableringer man bør kunne tillate gjennom slike bestemmelser. 
Ikke alle typer virksomheter bør kunne etablere seg på denne måten, og hva man 
tillater bør begrenses ut fra planlagt virksomhet, naboskap, antall og størrelse. 
 

3. Flere planer skal bli én 
Det er også flere kommunedelplaner som skal samordnes inn i den nye arealdelen. 
Dette vil forhåpentligvis forenkle planverket i kommunen. Erfaring viser at flere 
forskjellige planverk kan være forvirrende.  
 

Status i bygdene i Vefsn 
Under følger en befolkningsanalyse av Vefsn utenom Mosjøen den 08.04.2019 
 
 

 
 
Ut fra denne tabellen og befolkningspyramiden på neste side kan vi dra ut noen trender. Det er 
en viss overvekt av menn i befokningen, og vi ser at dagens barnekull er av begrenset 
størrelse. Det er også en relativt lavere befolkningstall mellom 20 og 30 år, sammenlignet 
med de som 15 til 19 og de som er 30 til 34. Dette kan ha en sammenheng med fraflytting på 
grunn av utdanning eller jobb. Vi ser også at gruppen 35 til 39 år er svært liten sammelignet 
med dem som er både eldre og yngre. 
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Den store etterkrigsgenerasjonen viser seg i aldersgruppen mellom 50 og 74 år. Her ser vi 
også en klar overvekt av menn i befolkningen. Dette er det som kalles «eldrebølgen». Den vil 
ha en varighet på ca 30 år. Det er ikke tilstrekkelig mange «unge» i den lokale befolkningen 
for å erstatte denne generasjonen etter hvert som de går bort. 
 
Befolkningsutviklingen vil medføre noen utfordringer for bygdene i Vefsn. Det vil være en 
reell befolkningsnedgang i perioden frem mot 2040, men det er enda relativt store barne- og 
ungdomsgenerasjoner, som vil kunne bosette seg i bygdene. 
 
De siste 30 år har det vært en nedgang i antall arbeidsplasser i bygdene ettersom landbruket 
har gått gjennom en prosess der antallet bruk har gått ned, og det har blitt etablert større 
driftsenheter. Mange har gått fra å være bønder til å bli pensjonister eller alternativt fått jobb i 
Mosjøen, og pendlet til og fra sitt bosted utenfor Mosjøen, gjerne på det nedlagte gårdsbruket.  
 
 
Satsing på eldre og unge voksne 
Befolkningspyramiden under viser også hvorfor kommunens satsing på eldre og på unge 
voksne er viktig. For de eldre er det viktig å kunne ha gode og aktive liv inn i alderdommen, 
der de kan holde seg friske og bo hjemme hos seg selv så lenge som helsen tillater. 
Planmessig vil dette kunne innebære en tilrettelegging for friluftsliv, strengere krav til 
universell utforming og livsløpsstandard i boliger, og tilrettelegging for økt tilgjengelighet av 
offentlige tjenester, herunder hjemmesykepleie og andre tjenester for hjemmeboende eldre. 
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Befolkningsrapport for Vefsn utenom Mosjøen 

 
 
Det er også viktig å legge til rette for at unge voksne kan bo og flytte til bygdene, enten som 
hjemflytter eller nyinnflytter. Unge har andre krav til omgivelsene enn eldre. Vi kan gå ut fra 
at mange vil prioritere tilgang til internett og raskt mobilnett i hverdagen. En del mennesker 
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ønsker å gjøre sin plasskrevende hobby om til sin næringsvei. Dette har tidvis skjedd både 
med hest, hunder, friluftsliv, reiseliv og andre aktiviteter som kan knyttes opp mot 
landressursen. Mange av disse skaper produkter og rennomé som blir drivende for hele 
kommunen. Tilgang på egnede eiendommer kan i mange tilfeller være avgjørende for hvor 
disse menneskene etablerer seg.  
 
Eiendomstruktur 
Det er naturlig å tenke seg at en del av vår eldre befolkning vil dø som grunneiere på større 
landbrukseiendommer, og at det i tilfeller kan føre til at større grunneiendommer blir 
overdratt på arv til mennesker som bor utenfor vår kommune. Allerede i dag har kommunen 
mange eksempler på at tidligere jordbrukseiendommer med relativt sentralt beliggenhet 
benyttes kun som fritidseiendom. Det er også eiendommer som blir liggende med uoppgjorte 
arveoppgjør eller som felleseiendom mellom arvinger. Det er også ventet at det vil komme en 
god del eiendommer på salg. 
 
Som et eksempel finnes det en ubebygd eiendom på 114 daa som har 15 registrerte eiere i 
matrikkelen. Ingen av dem bor i Vefsn, fire er døde, og hvor mange potensielle ytterligere 
eiere i dødsboet vites ikke. Tre bor i utlandet, og ingen eier en større andel en 1/7, med flere 
som bare eier en andel på 1/63. Denne eiendommen ligger relativt sentralt i en av våre større 
bygder, og gir omtrent ingenting tilbake til lokalsamfunnet. 
 
Eiendomsstrukturen i kommunen er vesentlig, særlig knyttet til utviklingen av 
primærnæringene, og dermed bosetningen i kommunen. Håndhevelse av bo- og driveplikt er 
derfor viktige elementer i det å opprettholde verdiskapningen i distriktene. 
 
Andre forhold 
Kommunen har også gått gjennom flere andre endringer de senere årene. Vefsna, Drevja og 
Fusta er rotenonbehandlet mot Gyrodactylus salaris, og vassdragene er nå under reetablering. 
Friske lakseelver gir nye muligheter for hele kommunen, både i tilknytning til reise- og 
opplevelsesnæring, men også andre næringer og friluftslivet.  
 
Ny FV 78 og ny E6 (ikke ferdigstilt) har endret Drevja og Fustadalførene. De nye veiene 
knytter Vefsn bedre sammen med nabokommunene, samt gir nye muligheter for utvikling i 
bygdene.  
 

Medvirkningsplan 
 

Medvirkning vektlegges tungt både med tanke på politisk forankring og den befolkningens 
medvirkning i prosessene. Planutvalget åpner for bred medvirkning i denne prosessen. Det 
skal også utarbeides en profil for arbeidet som støtter planprosessen.  

Ny visuell profil  

Administrasjonen har valgt å lage et nytt forslag til visuell profil, «Vefsn 2040». Profilen er 
basert på «Regionsenter Mosjøen 2040» -profilen fra kommunedelplan for Mosjøen. Profilen 
skal være et symbol både på hvilket område som planen omhandler, samt tidsperspektivet 
som det planlegges i.  
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Nettsider 

Planprosessen skal ha en egen nettside under www.vefsn.kommune.no/. Denne siden skal 
oppdateres med tanke på langsgående medvirkning og hvor man er i planprosessen. Profilen 
til planprosessen skal gå igjen både på nettsiden og i alle dokumenter. Videre skal 
planprosessen også ha egen facebookside. 
¨ 

Høring av planprogram og planforslag 

Høring av planprogrammet skal i hovedsak skje gjennom utarbeidelse av et mindre skriv med 
påtegnet kart beregnet på allmennheten. Dette for å lette allmennhetens anledning til å komme 
med innspill til planprosessen. Tilsvarende skal også vurderes ved høring av planforslaget. 
Dette fulldistribueres til alle kommunens innbyggere, og legges ut på kommunens facebook 
og nettsider. 
 
I løpet av høringsperiodene for planprogrammet og senere ved høring av planforslaget, skal 
det legges til rette for aktiviteter som fremmer medvirkning Aktivitetene kan være, men ikke 
begrenset til: 
 
Tidslinje medvirking: 
 
Varsel om oppstart og høring av planprogram. 

• Skriv med kart legges ut til høring 
• Sak i Helgelendingen 
• Seminar om planlegging. Kreativ lekestue for ledende samfunnstopper.  
• Aktivitet på nettsider / facebook. 
• Det skal gjennomføres folkemøter i hvert bygdedrag etter følgende inndeling: 

• Elsfjord skolekrets (Luktvatnet, Elsfjord og Drevvatnet) 
• Drevja fra Skaland til Drevvatnet på Granmoen 
• Fustvatnet m/Herringen, Mjåvatnet og Ømmervatnet. 
• Hundåla, Husvika og Vestvågan.  
• Vestersida, Eiterådalen, Bjørnådalen, Åremma, Marka og Austerbygda. 
Møtene skal søke å skape dialog med innbyggere der konkrete innspill til arealdelen 
blir identifisert. Inndeling av møter kan bli endret. 

 
Offentlig ettersyn av planforslag 

• Skriv med kart legges ut til høring 
• Sak i Helgelendingen 
• Folkemøter og kafedialog 
• Aktivitet på nettsider / facebook. 
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Overordnete utredningstemaer 
 
Utredningsområdet avgrenses til hele Vefsn kommune utenom arealer vist i kommunedelplan 
for Mosjøen. Utredningsområdet kan utvides hvis tiltak gir konsekvenser utenfor 
planområdet.  
 
Samfunnsmessige behov skal legges til grunn i planleggingen. Utover de prioriteringer som er 
skissert i dette dokumentet skal utredningen på et overordnet nivå si noe om hvilke tiltak som 
bør prioriteres. Det skal innsamles kjente data om miljø- og samfunnsverdier fra lokal 
kunnskap, statlige og regionale kartleggingstjenester, samt andre relevante kilder, og 
utarbeides et konfliktpotensialkart. Kartet kan avgrenses i henhold til det som vurderes som 
relevante områder for potensielle tiltak.  
 
Hvert tiltak skal vurderes mot kjente verdier i området der det er planlagt gjennom en trinnvis 
utredning der områdets verdi ses opp mot tiltakets påvirkning for å gi konsekvensen. 
Tiltakenes positive konsekvenser, nullalternativ, eventuelle alternative løsninger, samt 
avbøtende tiltak skal også utredes. Utredningen skal redegjøre for usikkerhet i 
kunnskapsgrunnlaget. På overordnete tematiske utredninger vil man benytte metodikk som er 
allment anerkjent. Det skal så langt som mulig ikke nyttes egenutviklete metoder. I den grad 
at egenutviklete metoder må benyttes, skal metode beskrives særskilt gjennom utredningen.  
 

Aktiv transport 

Aktiv transport, enten som gange eller sykkel er å foretrekke av mange grunner. Det er 
miljøvennlig og bra for den enkeltes helse og den generelle folkehelse. Imidlertid fungerer 
denne type transport best når det er relativt korte avstander mellom utgangspunktet og 
målpunktet. Det er slett ikke alle områder der for eksempel arbeidspendling i praksis kan løses 
med aktiv transport. Imidlertid går det an å kombinere aktiv transport med kollektive 
reisemidler. Gå til busstoppen, ta bussen til arbeidsplassen eller annet målpunkt. Rundt 
målpunkter som skoler og der det er tettere bebyggelse bør man vurdere tiltak knyttet til 
gående og trafikksikkerhet.  
 
For eldre kan enkel tilrettelegging for gange og hvile gjøre omlandet ved sin bolig mye mer 
tilgjengelig. Dette kan være steder å hvile, strøing, brøyting og andre tiltak som gjør 
hverdagsturen lettere og triveligere.  
 

Bygda som attraktivt boområde 

Det er ønskelig å styrke attraktiviteten i bygda som boområde. Det legges til grunn at 
opplevelsen av plass, nærhet på naturen og de andre mulighetene som ligger i landlige 
omgivelser på mange måter er en attraksjonsfaktor i seg selv. 

Byggeskikk – estetikk 

 
Utredningstemaer 

• Kulturminner og kulturmiljø 
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• Landskap og stedsidentitet - visuelle kvaliteter, bebyggelsesstruktur, 
bygningstypologi, topografi og vegetasjon 

• Fortetting – Lokalisering 
• Videreføring av “Trehusbyen Mosjøen” 

Trafikk og infrastruktur: 

Trafikk skal utredes i nødvendig grad på et overordnet nivå. Ut fra dagens kunnskap vil 
vegnettet være tilstrekkelig dimensjonert for fremtidig trafikk i fremtiden. Dette på grunn av 
etableringen av ny E6 og ferdigbygde nye FV78. Til tross for dette kan det være områder på 
kommunale og fylkeskommunale veger som trenger utbedringer i form av vegrelaterte tiltak, 
busskur og andre oppgraderinger. Tilrettelegging for transportkrevende aktiviteter kan 
medføre økte krav til transportnettet.  
 
Krav til parkering og lek 
Gjennom arealdelen vil det også være aktuelt å vurdere tiltak som prioriterer kollektive 
reisemidler fremfor privatbilen. De lokale vedtektene for parkering og lek Vefsn kommune 
ble opphevet i 2017, og derfor har man nye parkeringsbestemmelser eller bestemmelser om 
lekearealer i kommunedelplan for Mosjøen, og dette må følgelig også ordnes gjennom 
arealdelen. Det er ventet at parkeringsbestemmelsene og bestemmelsene om lekearealer fra 
kommunedelplan for Mosjøen i stor grad vil kunne være overførbare, men dette må likevel 
utredes gjennom planprosessen.  
 
 
Utredningsbehov Infrastruktur 

• Universell utforming 

• Kommunikasjon og transport - veg- og adkomstforhold, gang- og sykkelveger, 
parkering, Trafikksikkerhet 

• Parkeringsbehov 

• Lek 

• Kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk  

• grønnstruktur som teknisk løsning (grønn arealfaktor) 

• Energibruk 
 
 

Klima og miljø 

Gjennom planleggingen skal man ivareta konsekvensene av forventete klimaendringer, 
herunder forventet havnivåstigning og tilpasning til et varmere, våtere og villere vær med 
tanke på eksempelvis flom og skred. Denne delen av planleggingen skal gjøres gjennom 
risiko- og sårbarhetsanalyser. Kommunen er også gjennom plan- og bygningsloven pålagt å 
planlegge for å redusere utslipp av klimagasser.  
 
Utredningsbehov:  

• Naturmangfold 

• Miljø og Forurensning - Støy og luftkvalitet 

• Lokalklima - sol- og skyggeforhold 

• Energibruk og alternative energikilder 

• Jordvern 
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Vannmiljø 

Kommunen er ifølge vannforskriften pålagt å arbeide for ivaretagelse og nødvendig 
forbedring av vannkvalitet både gjennom planlegging og annen forvaltning.  
 
Utredningsbehov: 

• Kantsoneregistreringer 
• Jordbruksavrenning 
• Spredte avløp 

 
Et vesentlig spørsmål i denne forbindelse er hvordan kommunen kan arbeide effektivt med 
vannkvalitet. Én ting er å hindre ny forurensning gjennom å sette krav til nye tiltak, som 
rensing av avløp fra nye boliger, men det er noe helt annet å gjøre tiltak for å forbedre 
situasjonen som følge av eksisterende boliger og eller eksisterende jordbruksavrenning. Hvis 
vannkvaliteten skal bedres, vil dette kunne fordre målrettet arbeid og større investeringer.  

Støy 

Kunnskap om støy skal legges inn på en hensiktsmessig måte. Vefsn kommune har blant 
annet et støykart i tilknytning til Drevjamoen, som skal synliggjøres gjennom planen. Videre 
må kommunen gå gjennom kjent kunnskap for å få en samlet synliggjøring av støy i Vefsn.  
 

Risiko og sårbarhet 

Det skal i alle planer gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse.  
Utredningsbehov: 

• Grunnforhold og grunnforurensning 

• Flom og snøras 

• Havnivåstigning 

• Øvrig risiko og sårbarhet 
 

Metodikk for utredninger av konkrete, mindre tiltak 
Alle tiltak som hjemles i kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes.  Da bredden på 
tiltak og på utbyggingsområder er ventet å bli veldig stor, kan vi ikke på nåværende tidspunkt 
ta stilling til hvilken utredningstemaer som vil passe til enhver utbygging, og dermed heller 
ikke hvilken metodikk som er brukbar i alle tilfeller. Utredningen skal tilfredsstille kravene 
som stilles i forskrift om konsekvensutredningers kapittel 5.  
 
Som grunnlag for denne utredningen skal den forenklete metoden for «ikke-prissatte 
konsekvenser» i Statens vegvesen, Håndbok V712 konsekvensanalyser benyttes (Statens 
Vegvesen 2018). Link: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+
V712+Konsekvensanalyser.pdf 
 
Dette er den enkleste metoden for overordnete utredninger i praktisk bruk. Øvrig metodikk i 
håndboken skal også benyttes der det er relevant. Håndboka er utarbeidet for utredninger 
vegutbygginger på et overordnet nivå, og må tilpasses noe til vår bruk, men hovedprinsippene 
kan følges også i våre utredninger. 
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Organisering 
 
Det foreslås at planen får en ordinær politisk behandling, men at planutvalget kan bli 
presentert for prinsipielle spørsmål under prosess hvis behovet melder seg.  
 
Tematisk behandling 
De ulike politiske råd og nemder som har saksområder som blir berørt, skal tas med i 
prosessen. I tidlig fase for å gi innspill og prioriteringer og i sen fase for å ta stilling til 
planforslaget og saksbehandlingen.  
 
Landbruk 
Fagnemnd for landbruk vil bli tatt med i prioritering av landbruksrelevante spørsmål, 
herunder: 

• Nydyrking 
• Prioritering av jordbruksarealer 
• Utvikling av primærnæringer 

 
Eldre i arealdelen 
Eldrerådet vil bli tatt med for å gi innspill om eldres behov i samfunnet. 
 
Barn og unge: 
Ungdomsrådet vil bli tatt med inn i planprosessen for å gi innspill til tema som berører barn 
og unges interesser. Som del av dette vil man gjennom planarbeidet be om at det blir 
gjennomført «Agenda Days» med utvalgte tema. 
  
Øvrig 
Styringsmodellen for planleggingsprosessen er foreslått som følger. Styringsgruppa er 
planutvalget, og plan- og utvikling fører planen i pennen. Referansegrupper er foreslått til å 
være: 

 

• Ungdomsrådet 
• MON v/styret 
• Utmarksnemda 
• Motorferdselsnemda 
• Rådet for funksjonshemmede 
• Eldrerådet 
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Flytskjema 

Måned /         
Aktivitet 

Mai 
2015 

Aug 
18 – 
Jun 19 

Somm
er  

Okt Vinter  
2019/ 
2020 

Vår 
2020 

Somm
er 

Tredje 
kvartal 
2020 

Prinsippavk
laring 

        

Utarbeidels
e av 
planprogra
m 

        

Annonsert 
planstart 

        

Høring 
 

        

Fastsetting 
planprog. 

        

Utarbeiding 
av plan 

        

1. gangs 
behandling 

        

Offentlig 
ettersyn 

        

Merknads-
behandling 

        

2. gangs 
behandling 

        

Planvedtak 
 

        

 
 
Det legges opp til en stram tidsplan for arbeidet. Det er dermed liten feilmargin på 
tidsfaktoren i denne planprosessen. Det tas forbehold om økt tidsbruk ved eventuelle 
innsigelser og klagebehandling.  
 
 


