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Planens mål 
og hensikt 

Tiltakshaver ønsker å utvikle hyttefeltet mellom fylkesvegen og Røssvatnet ved svak 
fortetting og tilrettelegging for naust, avkjørsler og bilatkomster. Det planlegges også en 
oppstillingsplass for husvogner og husbiler. Planområdet er på 163 dekar og har 10 
fritidsboliger før planen vedtas. Planens mål er å lage et bedre hytteområde både for 
eksisterende og nye brukere.  

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Storparten av planområdet ligger i området SF14 i kommuneplanenes 
arealdel (KPA 2006) som har arealbruksformålet "LNF der spredt fritidsbebyggelse er 
tillatt". SF14 har ingen øvre grense for hvor mange nye fritidsboliger som kan bygges. I 
vest omfatter planområdet om lag 8 dekar utenfor SF14 med arealbruksformålet LNF.  

Områderegulering: Ingen områderegulering 

Planhistorikk:  Området var uplanlagt før KPA første gang ble vedtatt i 2001 og de 10 
fritidseiendommene er fradelt som enkeltsaker. Det er delvis uklare avkjørsels- og 
parkeringsforhold ved fylkesvegen. 

Konsekvensutredning (KU): I henhold til lov og forskrift kreves det ikke KU for planen. 
Eventuelle utredningsbehov ut over KPA2006 skal oppfylles i planprosessen. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Planområdet ligger i området Nord-Røssvatnet der det er om lag 60 
fritidsboliger. Planområdet ligger sørvendt mellom vatnet og fv. 324 til Nymo. Røssvatnet 
har høyeste regulerte vannstand 384 moh. og reguleringshøyde 10 meter. Planområdet er 
1600 m langt og bredden mellom fylkesvegen og Røssvatnet varierer mellom 10 og 250 
meter. 

Dagens bruk: Det er 10 hytter og tre naust i planområdet. Bjerkeskogen har marginal 
verdi som vedskog. På den ene fritidseiendommen er det anlagt fiskedammer. Det er ingen 
organisert fritidsbruk i planområdet utenom hyttene. 

Atkomst:  Fv. 324 gir bilatkomst til området hele året. Vegen som ble forsterket og asfaltert 
i 2011, betjener fire husstander i Nord-Røssvatnet, men trafikken er hovedsakelig knyttet 
til hyttebebyggelse. På noen strekninger er det stor høydeforskjell mellom vegen og 
terrenget nedenfor. Avkjørsel til hyttene må derfor bygges der den terrengmessige 
tilpasningen blir god. Bilatkomst fram til hytta gir den bedre tilgjengelighet og letter 
bruken for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Historie og kulturminner:  SF14 ble undersøkt for både samiske og norrøne kulturminner 
i forbindelse med KPA2006 og det ble ikke påvist slike. Tilleggsområdet på 8 dekar er ikke 
undersøkt og her er det forslått ei hyttetomt. Tomta blir liggende i bakkanten av et slakt 
område som ellers er bratt og berglendt. Sametinget må avgjøre om dette krever 
undersøkelser i felt. 



Barn og unges interesser: Planområdet har ingen anlegg som er relevant for barn og unge, 
men hytte- og friluftsliv er generelt positivt. 

Folkehelse/friluftsliv:  Planen berører ikke eksisterende friluftsliv og legger til rette for å ta 
området mer i bruk til helsefremmende virksomhet. 

Natur- og klimaforhold:  Store deler av planområdet er myrlendt og de nye tomtene og 
atkomstvegene må tilpasses dette. Ellers er vegetasjonen dominert av bjerk og lavstauder. 
Deler av området er ganske værutsatt. Den foreslåtte oppstillingsplassen for husvogner og 
bobiler vil kreve at terrenget senkes med opp til 2-3 meter. Området har glissen bjerkeskog. 

Vannforvaltning:  Området ligger i delområdet Sørfjorden i Vannområde Ranfjorden. 
Området grenser til Spjeltfjellelva i øst og er ellers gjennomskåret av noen små bekker. 
Tiltaket har ingen påvirkning på vannkvaliteten.  

Grunnforhold:  For de planlagte fritidsboligene og bilatkomstene vil det ikke være snakk 
om stabilitetsproblemer.  

Naturmangfold:  Naturtyper, artsmangfold og kulturlandskap er ikke registrert i 
planområdet spesielt, men Naturbase viser at det ikke er registrert noe viktig ved Nord-
Røssvatnet. Fjellområdet ovenfor er et viktig friluftsområde, men de registrerte arts-
forekomstene ligger langt unna, i Spjeltfjelldalen og i Stekvassdalen. De tiltakene som 
planlegges, har nesten ingen biologiske konsekvenser. 

Klimapåvirkning:  Flere hytter genererer mer bilbruk og dette er nok den største 
klimapåvirkningen av tiltaket. 

Risiko og sårbarhet: Sjekklisten avdekket ingen spesielle faremoment i planområdet. Det 
er ingen kjente skredløp. Trafikksikkerheten på fv. 324 kan bli bedre fordi avkjørslene blir 
bygd ut til en bedre standard. Området er godt tilgjengelig ved brann- og redningsaksjoner. 

Innspill Nordland fylkeskommune 

Planfaglig innspill: I gjeldende fylkesplan er det uttalt klare mål for arealpolitikken… de 
funksjonshemmedes interesser må ivaretas… må vise hensyn til de estetiske forhold… 
berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen… Det vises til naturmangfold-
lovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking... 

Kulturminnefaglig innspill: Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner… Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner. 

Sametinget: «… har ingen merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området.» 

Reindriftsforvaltningen i Nordland: «Vi har ikke mottatt merknader fra Ildgruben 
reinbeitedistrikt eller Umbeje sameby … det nærliggende området brukes av både av 
reinbeitedistriktet og av samebyen, og i første rekke til sommerbeite»  

Fylkesmannen 

«Det framgår av arealplanens bestemmelser at i de områder som ikke er nevnt i første ledd 
under kapittelet om LNF-SF områder, er det ikke tillatt med ytterligere oppføring av 
fritidsbebyggelse. … Med bakgrunn i det forannevnte vurderer fylkesmannen at tilrette-
legging for nye fritidsboliger og oppstillingsplasser for bobiler og husvogner vil være i 
strid med overordnet arealplan. Detaljregulering skal innholdsmessig følge opp hovedtrekk 
og rammer i godkjent arealdel til kommuneplanen. … Avvik fra overordnet plan forutsetter 
at kommunen og regionale og statlige myndigheter ikke finner at det vil være i strid med 
intensjonene i kommuneplanen eller nasjonale føringer. Fravikelse fra overordnede planer 
bør kun benyttes dersom det foreligger tungtveiende samfunnsmessige argumenter for det. 
Vi kan ikke se at dette foreligger i denne sak. … Spjeltfjelldalen er registrert som viktig 
friluftsområde, og utgjør et av utgangspunktene for innfart til Okstindan. Spjeltfjellelva 
renner gjennom Spjeltfjelldalen med utløp i nordenden av Røssvatnet. Det vil derfor være 
av allmenn interesse at kantsonen langs vassdraget ivaretas.» 



Statens vegvesen 

«.. har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeid for dette området, men ønsker å peke 
på noen områder… viktig at det lages gode planer og skisser for parkeringsarealene … må 
utformes på en slik måte at snuområdet for trafikken er inne på selve parkeringsarealet og 
at fylkesvegen ikke benyttes til slike formål. … viktig at man i reguleringsplanen 
planlegger og synliggjør avkjøringer som er i henhold til Statens vegvesen sine krav… Vi 
ser også svært positivt på at man forsøker å slå sammen avkjørsler der det er mulig.» 

Om planen Avgrensning: Planens avgrensning er ikke endret i prosessen. Planen avgrenses i sør av 
Røssvatnet, i nord av fv. 324, i øst av Spjeltfjellelva og i vest av bekken mellom gårdene 
Stekvasselv og Nystad. Det foreslås en bestemmelse som gir anledning til å flytte 
plangrensen mot fv. 324 til vegens matrikkelgrense når slik blir opprettet. Det vil være å 
forstå som en mindre endring av planen. 

Terrengbehandling: Det største terrenginngrepet blir opparbeidelse av oppstillingsplass 
for bobiler og bovogner. Den massen som tas ut her kan ikke deponeres på stedet og kan 
brukes enten i forbindelse med parkeringsplasser og atkomstveger eller i jordbruket. I 
forbindelse med hyttetomtene, atkomstveg og parkeringsplass skal terrenginngrepet 
begrense seg til 1,0 m målt horisontalt. Ved befaring er det bekreftet at dette i hovedsak er 
mulig. Begrensningen er mest problematisk ved fylling i forbindelse med avkjørsler og 
parkeringsplasser nærmest fylkesvegen. Hvis 1,0 m overskrides blir det særlig viktig at 
fyllings- eller skjæringskant tildekkes med jord og torv fra stedet. 

Trafikk/atkomst:  Statens vegvesen påpeker at parkeringsplassene også skal være snuplass 
for hyttebrukerne, at avkjørslene skal oppfylle vegvesenets krav (til sikt) og at avkjørsler 
slås sammen der det er mulig. I planutkastet er siktkravet til avkjørsler og krav til parker-
ingsplassens størrelse og plassering tatt inn i bestemmelsene. Det er også presisert at 
bygging av atkomst er søknadspliktig. Dermed omfattes avkjørselen av ansvarsretten. 

Byggegrensen mot fv. 324 foreslås satt til 15,0 m som er samme byggegrense som gjaldt 
inntil forvaltningsreformen i 2010. Vegen har svært liten trafikk og kommunen ser ikke at 
støy eller andre forhold krever lengre avstand mellom veg og bebyggelse. 

Det foreslås 10 private avkjøringer (AP1-10) fra fv. 324 på ei 1,7 km lang strekning. Det 
har vært sett på å slå sammen AP8 og AP9. Dette er praktisk mulig, men tiltakshaver ber 
allikevel om at de to opprettholdes. Med en såpass stor parkeringsplass er det praktisk å ha 
ei avkjøring i hver ende. Å slå sammen avkjøringene 6 og 7 vil være et relativt stort 
terrenginngrep og anbefales ikke. 

Naturmangfold:  Dette ble vurdert ved starten av planarbeidet. Det er ikke avdekket nye 
forhold, men fylkesmannen påpeker nærheten til Spjeltfjellelva og friluftslivsområdet 
ovenfor fv. 324. Fra kommunens side vil vi bemerke at planen ikke hjemler inngrep i 
vegetasjonsbeltet langs elva. Når avkjørselen til campingplassen helt i øst er ført med til 
vatnet, er dette en videreføring av det båtutsettet som er her i dag. Røssvatnet har en 
reguleringshøyde på 10 m og dette krever egne steder der båtene kan håndteres. 

Naustområde: Naustområdet er fra før anlagt på et sted der Røssvatnet har vasket ut myr i 
1-2 meters dybde ned på fast grunn. To naust er fundamentert på denne grunnen ved at 
myra er fjernet. Utbygging av flere naust kan skje på samme måte. Myr kan ikke 
deponeres, men skal brukes som landbruksjord eller som dekke på fyllinger. 

Risiko og 
sårbarhet 

Det er ikke avdekket nye risiko- eller sårbarhetsfaktorer i planprosessen. 

Diskusjon og 
konklusjoner 

Fylkesmannen påpeker at planen vil stride mot kommuneplanens arealdel fordi det ikke er 
angitt hvor mange nye fritidsboliger som kan etableres i planområdet. Når et slikt antall 
ikke er angitt i overordnet plan betyr det at nye enheter ikke er tillatt og det kreves 
tungtveiende samfunnsmessige grunner for å fravike dette forbudet. 

Kommunen vil påpeke følgende: Da kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2006 ble 
området gitt arealbruksformålet LNF der spredt fritidsbebyggelse er tillatt, SF14. Et mål 



med planen var å åpne for mer hyttebygging ved Røssvatnet og det ble gjort kulturminne-
registrering for området. I arbeidet med planen hadde kommunen respekt for grunneierens 
ønsker og det ble derfor ikke åpnet for ny bebyggelse i SF14. I ettertid er det kommet ny 
grunneier på det aktuelle området.  

Det er betydelig etterspørsel etter hyttetomter ved Nord-Røssvatnet og grunneieren ønsker 
å imøtekomme disse ønskene. Kommunen har derfor et valg mellom å ta dispensasjons-
behandling i sak for sak eller å få en samlet plan. Det samfunnsmessige hensyn er derfor at 
en samlet plan er bedre enn enkeltsaksbehandling. Planen vil heller ikke stride mot 
nasjonale eller regionale bestemmelser eller retningslinjer. Dette er bekreftet av 
registreringene i Naturbase og gjennom kulturminneregistreringen som er gjort. 

Planutkastet presenteres i målestokk 1:2500. Med digitalt format kan det imidlertid med 
letthet presenteres detaljer i høyere målestokk. Dette kan særlig være aktuelt for 
avkjøringer og parkeringsplasser. Det foreligger ikke profiler, men bestemmelsene gir 
grenser for terrenginngrepene. Tomtene og vegene er opprinnelig av tiltakshaver, men de er 
seinere kvalitetssikret og innmålt av kommunen. Derfor skal det være godt samsvar 
mellom kart og terreng. 

Rådmannen anbefaler derfor at det framlagte utkastet legges ut til offentlig ettersyn. Det 
antas svært sannsynlig at det kan vedtas en endelig plan innenfor de rammene som utkastet 
og planutredningen bygger på. 

Første gangs 
behandling 

Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges utkast til detaljregulering 
av Nystad hyttefelt ved Røssvatnet ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 9. mai 
2012. 

Et forslag om å ta ut bestemmelsene om tillatt utnyttelse ble ikke vedtatt. 

Merknader Nordland fylkeskommune (planfaglig): «Så langt vi kan se er saken ikke i strid med 
regionale interesser slik det framkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.»  

Nordland fylkeskommune (kulturfaglig):  «Planforslaget er sjekket mot våre arkiv. Så 
langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått arealdisponering, ikke i konflikt med 
kjente verneverdige kulturminner.» 

Reindriftsforvaltningen i Nordland: «Saken har vært forelagt Ildgruben reinbeitedistrikt 
og Ubmeje sameby og de har ikke kommet med merknader til oss. Reindriftsforvaltningen 
har heller ingen merknader ut over det som fremkommer i vårt svar av 19.01.2012 til 
oppstartmeldingen. 

Statens vegvesen: Grunneier ønsker to avkjørsler fra PA1. Langs denne fylkesveien har vi 
såkalt lite streng holdning i avkjørselsspørsmål. Det betyr at i følge vår rammeplan kan 
tillatelse til ny avkjørsel normalt gis under forutsetning av at tekniske krav ... oppfylles. 
Der forholdene ligger til rette for det kan atkomst henvises til nærliggende avkjørsel. Med 
dette som bakgrunn ønsker vi at PA1 gis én avkjørsel. Parkering: Parkeringsareal (PA) 
mangler for avkjørslene AP7 og AP3.» 

Andres Flostrand: «Vil komme med en innvending angående vegtilkopling fra 
eksisterende veg fra PA1 og til hyttene FB15 og FB16. Vegene er bygget privat og bekostet 
selv. Den er bygget forholdsvis svak og ikke beregnet for tyngre trafikk … I planen er det 
inntegnet veg fra eksisterende veg til hyttene FB17 og FB18. Hyttetomt FB18 er ikke 
bebygget, og hvis så skjer kan man vel forvente en del tungtrafikk etter vegen. Det tåler 
den ikke og hvem skal vedlikeholde den? Jeg anser vegen som privat. Når vi ikke er på 
hytta er vegen sperret med kjetting ved avkjørsel PA8. Dessuten synes den planlagte vegen 
å komme litt for nær de to hyttene FB15 og FB16. Dette betyr at jeg ikke kan akseptere 
denne planløsningen. Legger ved tinglysingspapir på vegen.» 

Merknads-
behandling 

Merknadene fra Nordland fylkeskommune og Reindriftsforvaltningen har ikke 
konsekvenser for planen. 

I utkastet til endelig plan er PA1 gitt én avkjørsel fra fv. 324 slik vegvesenet ber om. Det er 



eksisterende avkjørsel AP8 som er beholdt, slik at de nye hyttetomtene FB12 og FB13 får 
en noe lengre atkomstveg enn i første planutkast. Tidligere AP10 er blitt ny AP9. 

Vegvesenet påpeker at det mangler parkeringsareal for tomtene FB3 og FB4 (AP3 og AP7). 
I disse to tilfellene er det svært kort atkomstveg og det forutsettes at parkeringsplass 
opparbeides på hyttetomta. Dette er tydeliggjort i bestemmelsenes § 6. 

Anders Flostrands merknad gjelder privatrettslige forhold mellom ham som fester, og 
grunneier. Det er allikevel tatt inn en ny rekkefølgebestemmelse som skal være 
klargjørende. At atkomstvegen til FB17 og FB18 kommer for nær FB 15 og FB16 er ikke 
tatt til følge. Avstanden vil være 30 meter eller mer og er forsvarlig.  

Atkomstvegen til FB18/19 er lagt slik det vises på plankartet fordi dette er den tørreste 
delen av myra. Dermed kan atkomstvegen bygge som  

Diskusjon og 
konklusjoner 

Den regulerte vegatkomsten til FB17 og FB18 er valgt etter en helhetlig vurdering som kan 
gjengis slik: I utgangspunktet er det viktig at atkomsten kommer på plass når området 
reguleres. Atkomst for bil er normalt for fritidsbolig i dag. De to tomtene har vanligvis 
atkomst fra nye AP9 og bygningsmaterialer har vært fraktet herfra. Det er imidlertid ikke 
aktuelt å tillate at det bygges veg på denne strekningen fordi terrenginngrepet blir for stort. 
Alternativet blir da å regulere atkomsten fra den andre siden. Her er det imidlertid ei myr 
som kan være vanskelig å komme over, og den regulerte traseen er lagt på det tørreste 
draget. En annen plassering vil gi et ikke akseptabelt naturinngrep. Det er gode muligheter 
til å bygge den nye atkomstvegen på en skånsom måte. FB17 er bebygd fra AP9 og det 
samme kan gjøres med FB18. Det vil derfor ikke være nødvendig å belaste den nye felles 
atkomstvegen fra AP8 med tung trafikk. Det er naturlig at vegbrukerne diskuterer dette og 
finner omforente løsninger.  

Når det gjelder den tinglyste vegretten på fnr 10, så er det viktig å være klar over at den 
ikke gjelder for FB16, FB17 og FB18. Planen viderefører denne vegretten, men den gir 
også vegrett til de andre tomtene. Hvis det er ønsket kan deres vegrett tinglyses i henhold 
til reguleringsplanen.  

Når reguleringen er vedtatt vil hele vegen fram til fnr 10/FB15 være regulert til en felles 
veg for FB 15 og FB16. Den vil også delvis være felles med FB14, FB17 og FB18. Det vil 
være i disse hytteeiernes felles interesse at bruken av vegen tilpasses behovet for drift og 
vedlikehold. I samband med klargjøring av nye hyttetomter er det naturlig at grunneier tar 
et ansvar for å bygge veger og parkeringsplasser, herunder å avtale hvordan de eksisterende 
vegene skal tilpasses de nye forholdene. 

Andre gangs 
behandling 

Enstemmig vedtak: Hemnes kommunestyre vedtar detaljregulering for Nystad hytteområde 
i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Planen kunngjøres. 

  

  

 
 


