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Kommunestyret den 14.12.2016: 

 

Repr. Ole Gerhard Rinø ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er leder for Åsen Vel, 

og fratrådte. Tilstede 25 repr. Etter forslag fra ordfører ble repr. Rinø enstemmig erklært habil, 

og tiltrådte. Tilstede 26 repr. 

 

Repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram flg. forslag: 

««Kommunestyret vedtar Kommuneplanens arealdel 2016-2022 som vist på plankart datert 

21.11.2016 med retningslinjer og bestemmelser datert 21.11.2016 og planbeskrivelser med 

konsekvensutredning datert 21.11.2016. 

 

Følgende endringer innarbeides i plankartet: 

1.  Markagrensen endres og trekkes ned mot Stamnes arena slik at den blir i tråd med allerede 

vedtatt sone 3 i Forvaltningsplan for Åsen i området som er foreslått omregulert i 

planforslaget «Del av Stamnesmarka øvre». 

2. Omklassifiseringene av kommunale veier til private, vedtatt i planutvalget den 19.februar 

2016, sak 4/16, og stadfestet den 5.12.16, reverseres slik at disse veiene fortsatt har status 

som kommunal vei. 

3. Et område på Gnr. 22 bnr. 11 avsettes til fremtidig fritidsbebyggelse, i tråd med innsendte 

kartutsnitt som følger saken. 

4. Området tilsvarende «Bebyggelsesplan for Hestgjerdet» på Bærøya, avsettes til 

«Fritidsbebyggelse nåværende». 

 

Følgende endringer innarbeides i bestemmelser og retningslinjer: 

5. Hensyn friluftsliv H530. Bebyggelse tillates ikke. (s.23) 

6. Følgende setning på s15 endres til «Retningslinjer for fritidsbebyggelse for Alstahaug 

kommune skal være veiledende». 

7. Tillegg pkt 15.2 «Bebyggelse tillates ikke». 

8. Under pkt. 12.2 side 19, Austbø. Antall hytter endres fra 5 til 30. 

9. Parkering Faktor for sone 1 Kulturhus, kino, kirke, forsamlingslokaler og idrettsarenaer 

settes lik 3, for sone 2 settes denne lik 4. 

10. Parkering Faktor for sone 1 for Forretning, service og kjøpesenter settes lik 3, for sone 2 

settes denne lik 4. 



 

Repr. Jørn Erik Bosness Winther, AP la fram flg. tilleggsforslag: 

«Det legges til rette for et aktivitetsområde og friluftsliv i Åsen i hensyns- og LNF-området 

nært skolene. Området er avgrenset fra overfor klubbhuset til SIL, ved tunell-åpningen rett mot 

toppen og på nord-øst-siden av Åsen til Bjarnetjønna skole. Dette aktivitetsområdet vil ligge 

ved tre skoler: Bjarnetjønna skole, ungdomsskolen og videregående skole». 

 

Repr. Peter Talseth, SP la fram flg. endringsforslag: 

«Kommunen ønsker en videre vekst av fritidsbebyggelse og reiseliv på Austbø fram til neste 

rullering». 

 

Repr. Tore Vikedal, H la fram flg. tilleggsforslag: 

«Innspill fra grunneier Ingar Nykmark, ang hyttefelt på Austbø, tas i sin helhet inn i 

arealplanen». 

 

Votering: 

Det ble foretatt punktvis votering over forslaget fra repr. Nilssen 

Pkt 1 Falt med 6 mot 20 stemmer 

Pkt 2 Falt med 8 mot 18 stemmer 

Pkt 3 Falt med 12 mot 14 stemmer 

Pkt 4 Falt med 2 mot 24 stemmer 

Pkt 5 Falt med 4 mot 22 stemmer 

Pkt 6 Forslaget ble trukket 

Pkt 7 Falt med 4 mot 22 stemmer 

Pkt 8 Falt med 12 mot 14 stemmer 

Pkt 9 Falt med 2 mot 24 stemmer 

Pkt 10 Falt med 2 mot 24 stemmer 

 

Tilleggsforslag fra repr. Vikedal falt med 12 mot 14 stemmer. 

Tilleggsforslaget fra repr. Bosness Winther enstemmig vedtatt. 

Endringsforslaget fra repr. Talseth enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets innstilling med allerede vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 

 

Kommunestyret vedtar Kommuneplanens arealdel 2016-2022 som vist på plankart datert 

21.11.2016 med retningslinjer og bestemmelser datert 21.11.2016 og planbeskrivelse med 

konsekvensutredning datert 21.11.2016, med følgende endringer: 

 

 Parkeringsveileder, Bestemmelser for parkering s 8, «krav til antall parkeringsplasser for 

sykkel endres i tabell: 

rad 6: Forretning, service, kjøpesenter for detaljhandel, 

rad 10: Industri, verksted/lager og kjøpesenter for regional storhandel. 

 I trafikkmønsterplanen tas punktet vedr omklassifisering av kommunale veger til private ut 

av planen. Det kjøres en prosess med oppsitterne med sikte på en framtidig ordning/ 

organisering i forkant av neste rullering av planen. Interesser knyttet til turstier og 

rekreasjonsområder med offentlig opparbeidede parkeringsplasser, tilgang til viktige 

landskapsformasjoner og kulturminner ivaretas i prosessen. 



 Kommunen ønsker en videre vekst av fritidsbebyggelse og reiseliv på Austbø fram til neste 

rullering. 

 Bestemmelser og retningslinjer, følgende setning på s15 endres til «Retningslinjer for 

fritidsbebyggelse for Alstahaug kommune skal være veiledende». 

 Areal til ny gravplass for Sandnessjøen tas ut av arealdelen. Det kjøres en ny prosess mht 

avklaring om aktuelle områder i forkant av neste rullering. 

 Det legges til rette for et aktivitetsområde og friluftsliv i Åsen i hensyns- og LNF-området 

nært skolene. Området er avgrenset fra overfor klubbhuset til SIL, ved tunell-åpningen rett 

mot toppen og på nord-øst-siden av Åsen til Bjarnetjønna skole. Dette aktivitetsområdet vil 

ligge ved tre skoler: Bjarnetjønna skole, ungdomsskolen og videregående skole 

 

Vedtak fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15. 

 

Bevitnes: 

 

Kristin Vangen 

Sekr. 

 

Repr. Hanne Nora Nilssen la fram flg. protokolltilførsel: 

Som representant reagerer jeg sterkt på å bli avskåret fra å få legge fram konkrete forslag og 

begrunne disse. Dette er ikke i tråd med loven vi skal forholde oss til.  

 

Det er ikke i tråd med loven å sette taletid for møtet som helhet. 

 

Taletid pr saker heller ikke bindende for den enkelte representant. Dette er stadfestet av 

fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

 

Som representant har jeg også anmodet om å få dokumenter tilsendt, dokumenter som tilhører 

saken. Først til planutvalgets møte den 2.12, deretter til kommunestyrets møte 14.12. Disse 

dokumentene har jeg ikke mottatt. 
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