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Bestemmelser til Kommuneplanens arealdel 
Samiske- og andre kulturminner er ikke vurdert i planen som helhet. Lov av 9. juni 1978 om 

kulturminner vil derfor gjelde uavkortet i hele planområdet. 

Byggeområder 
Felles 

Byggeområdene er ikke vurdert i henhold til pbl § 68, med hensyn til ras og flomfare. Dette 

må gjøres av søker før det søkes om fradeling og bygging. 

 

Eksisterende reguleringsplaner 

Eksisterende reguleringsplaner, som skal gjelde videre, nummerert fra 1-26 er avmerket på 

kartet. (ajour pr 1. sept 2004) 

 

NAVN         TEGN. NR. DATERT 

 

1. FV 244 X Øksendal X parsell X flyplass – Øksendal   

2. Grøvnes        30 416  19.08.99 

3. Vollstad, Aufles del av gnr. 20 bnr. 5    D 5  05.06.02 

4. Mosjøen Lufthavn Kjærstad (bebyggelsesplan for del 

      av Aufles inngår her)      10 385  30.05.88 

5. Namrottjønna hytteområde     30 428  13.11.00 

6. Bebyggelsesplan Sesseltjønna hyttefelt    30 406  07.02.94 

7. Tomtedelingsplan Terje Aanes, gnr. 129/1   30 375  21.07.89 

8. Naustvika hyttefelt gnr. 129/6     30 423  01.06.99 

9. Ørneset hyttefelt       D 2  05.07.02 

10. Skoglund del av gnr. 164/2     30 350  03.11.86 

11. Granheim del av gnr. 166/3     30 407  15.07.95 

12. Kjerringhals, Luktvatn      30 409  07.04.97 

13. Disposisjonsplan Rakvika gnr. 224/1    40 119  12.06.83 

14. E6 Osen – Knutli ( bebyggelsesplan for Luktvatn  

      gnr. 255/1 inngår her)      C1,C2,C3 12.09.01 

15. Krokvatnet       20 449  12.10.98 

16. Seljeli dolomittbrudd      20 436  03.12.92 

17. Elsfjord kirkegård       20 405  17.06.88 

18. Disposisjonsplan Svarttjønnli       09.05.83 

19. Bebyggelsesplan Drevvatn del av gnr. 210   30 378  19.02.91 

20. Bebyggelsesplan Buktneset, gnr. 211/1    30 382  12.12.90 

21. Disposisjonsplan Utnes gnr. 197/2    40 129  20.06.84 

22. Grøftvika gnr. 3/2       30 366  01.06.88 

23. Søttaren del av gnr. 3/1      30 365  22.06.88 

24. Sørnes        40 157  14.08.97 

25. Svartosen, Herringen      30 430  17.02.03 

26. Trollvar natur og opplevelsespark    D 3  2003 
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Elsfjord 

I området ved tettbebyggelsen i Elsfjord, skal det ikke igangsettes tiltak etter plan- og 

bygningslovens § 93 eller fradeling til slike formål uten at det foreligger godkjent 

bebyggelsesplan.  

 

Bolig- og hyttebygging 

I områder avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 93, samt 

fradeling til slike formål, ikke finne sted før området inngår i plan. Plankrav er vist nedenfor: 

 

   

 Lokalitet Plankrav 

Næring   

Næ1 Grytå Bebyggelsesplan 

Bolig   

BF1 Eiterstraum Reguleringsplan 

BF5 Sandvik Reguleringsplan 

Hytte   

FF1 Dalsåsen, Bjørnådalen Bebyggelsesplan 

FF2 Bruengtjønna, Bjørnådalen, maks 3 hytter Bebyggelsesplan 

FF3 Stigen, Herringen Bebyggelsesplan 

FF4 Moan, Herringen Bebyggelsesplan 

FF5 Hevelen, Herringen Reguleringsplan 

FF6 Stor Smedseng, Fustvatn øst Bebyggelsesplan 

FF7 Straum, Mjåvatn sydvest Bebyggelsesplan 

FF8 Mjåvatn, nord for Kvassteinbekken Reguleringsplan 

FF9 Luktvatn v/E6 Reguleringsplan 

FF10 Luktvatn sørvest Bebyggelsesplan 

FF11 Luktvatn sør Bebyggelsesplan 

FF12 Lille Luktvatn Bebyggelsesplan 

FF13 Korgfjellet, krappsvingen* Bebyggelsesplan 

FF14 Svalvatnet, Korgfjellet* Bebyggelsesplan 

FF 15 a, b Furuhatten Bebyggelsesplan 

Flere 

formål 

  

1 Langvatn, LNF omr med plankrav Reguleringsplan 

Idrett   

1 Hellfjell Reguleringsplan 

 

*Områdene FF 13 og FF 14 på Korgfjellet kan ikke bebygges før Korgfjelltunnellen er åpnet 

for trafikk.  

 

I nedenforstående områder avsatt til boligbygging kan oppføring av boliger skje med direkte 

hjemmel i arealplanen.Lovens § 69 gjelder som bestemmelse for utforming av uteareal. 

Tomtene skal være på maks. 2 dekar og maks tillatt bebygd areal inkl adkomst og parkering 

er 35 % (35 % BYA). 

- Åsen ved Sæterstad, BF 2 

- Nordøst for Ånes, BF 3 

- Mellom Steffenremma og Herringen, BF 4 
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Landbruk- natur og friluftsområder.   
Fellesbestemmelser:  

a. Bygg inkl adkomst skal ikke plassers på dyrka mark, produktiv skog eller medføre 

driftsulemper for landbruket. 

b. Det skal ikke settes opp gjerde rundt fritidseiendommer.  

c. Tilbygg/påbygg, vedlikehold  og nyoppføring etter skade av eksisterende bygg og anlegg 

tillates.  

d. Eksisterende godkjente bolig- og fritidseiendommer opprettholdes uavhengi av 

soneinndelingen i LNF-områdene. Det samme gjelder anlegg som har fått konsesjon eller 

annen tillatelse. 

e. Oppføring av gjeterbu/skogstue eller lignende hytte til bruk i næring for gårder i drift 

(§81-tiltak), krever kun melding om tiltak.  

f. Fradeling av eksisterende hytte tillates så fremt denne ikke ble oppført som følge av 

stedbunden næring. 

g. Mindre masseuttak til eget bruk tillates. 

 

Sone A: 
Formål:  

Å hindre oppføring av fritidsbebyggelse og andre inngrep, etter plan- og bygningslovens §93, 

slik at vi  

a. Hindrer inngrep i urørt natur.  

b. Ivaretar de viktigste områdene for biologisk mangfold og naturtyper av lokal, regional og 

nasjonal verneverdi.   

c. Sikrer de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen for allmennheten.  

d. Ivaretar  de viktigste næringsinteressene i utmarka. 

 

Tillatt: 

Bebyggelse og andre inngrep som skal fremme et av planformålene, kan tillates når det ikke 

er i strid med de øvrige planformål.  

 

Med planformål menes naturvern, naturinformasjon, enkle tiltak for tilrettelegging for 

friluftsliv, tiltak som bidrar til økt aktivitet for stedbunden næring, utmarksdrift og hytter til 

eget bruk for gårder i drift.  

 

Forbudt 

a. Oppføring av boliger og fritidsbebyggelse. 

b. Inngrep i vassdrag. 

c. Andre tekniske anlegg og inngrep etter plan- og bygningslovens §93, skal vurderes svært 

strengt utfra formålet med området. 

 
Sone B: 

Formål 

Å hindre fradeling og oppføring av boliger og fritidsbebyggelse og andre inngrep, etter plan- 

og bygningslovens §93 

a. I sårbare biotoper  

b. I områder som er viktige for næringsinteressene i utmark (jord-, skog- og reindrift) 

c. I viktige turtraseer   
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d. Som hindrer fri ferdsel langs vann og vassdrag 

 

Felles 

a. Nye tiltak skal behandles gjennom bebyggelsesplan. 

b. Boliger skal ikke ha større tillatt bruksareal (T-BRA) enn 200 m2 og tomteareal større enn 

2 daa. For hytter gjelder T-BRA 100 m2 og tomteareal maks. 1 daa.   

 

Tillatt:  

 

B:   Tiltak etter plan- og bygningslovens §93 kan tillates.  

B1:  Tiltak etter plan- og bygningslovens §93 kan tillates med unntak av boligbygg. 

B2:  Tiltak etter plan- og bygningslovens §93 kan tillates med unntak av bolig-  og 

fritidsbebygg. 

 

Forbudt:  

Utbygging tillates ikke dersom dette forringer verdien av viktige områder som er vist på 

temakart eller som er registrert i tema-databaser. (biologisk mangfold, 

geologi/sand/grus/bergarter, beitebruk, reindrift, friluftsliv).  

 

a) Det skal ikke bygges igjen, eller på annen måte forringe bruksmuligheten til turveger.  

b) Det skal ikke bygges nærmere vann enn 50 meter. 

c) Det tillates ikke hytter med vannklosett eller kjemikalietoalett 

  

 

Omfang og lokalisering, spredt bolig og hyttebygging i B og B1 

B-område Antall boliger tillatt i 

planperioden 

Antall hytter tillatt i 

planperioden 

Herringen B-område  5 5 

Nord for Hundålvatn 2 10 

Hundålvatn 0 5 

Utnes-Ursdalen 5 0 

Kalvdalen 0 2 

Ved Kaldåga/Ømmervatn 0 2 

 

sone C 
Formål:  

Å sikre areal for spredt boligbygging, fritidsbebyggelse og andre inngrep og aktiviteter.  

 

Tillatt:  

a. Tiltak etter plan- og bygningslovens §93 med særlig vekt på spredt bolig- og 

ervervsbebyggelse.   

b. Fritidsbebyggelse tillates omdisponert til helårsbolig 

c. All bebyggelse langs E6 skal lokaliseres til tidligere godkjente avkjørsler hvor det allerede 

er 3 eller flere boenheter.   

 

Forbud:  

a. Spredt utbygging kan ikke tillates dersom den kan komme i konflikt med viktige 

områdene for biologisk mangfold.  
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b. Det skal ikke bygges nærmere sjø enn 100 meter.  

d. Det skal ikke bygges nærmere enn 50 meter fra  

- Fusta, Fustvatnet, Mjåvatn, Ømmervatn, Luktvatn, Lille Luktvatn, Herringelva og store 

sideelver i Fustavassdraget 

- Drevja, Drevvatn, større sideelver i Drevjavassdraget 

- Vefsna og større sideelver 

- Hundåla 

- Aunvatnet 

- Vikdalselva 

- Halsanelva 

- Vannene i Bjørnådalen 

e. Oppføring av bygg i nedslagsfeltet til Fustvatn lavere i terrenget enn 40 m.o.h.  

f. Å oppføre bygg som av estetiske grunner ikke harmonerer med omgivelsene i 

kulturlandskapet.  

g. Det skal ikke bygges igjen, eller på annen måte forringe bruksmuligheten av turveier, stier 

og trekkveger for rein.  

h. Å omdisponere fra hytte til helårsbolig når denne ligger nærmere sjø, vassdrag enn 50 

meter eller i/ved viktige naturbiotoper.  

i. I c-området mellom Rv 78 og Vefsnfjorden er det ikke tillatt med fradeling til eller 

oppsetting av boliger og fritidsbebyggelse.  

j. Fradeling av enkelttomter langs E 6 og Rv 78 kan bare skje dersom det benyttes avkjørsel 

hvor det allerede er 2 eller flere fradelte tomter med avkjørselstillatelse.  

 

Retningslinje: Langs Herringelva og Eiteråga skal det ikke tillates bygg eller inngrep som kan 

hindre elvas naturlige løp eller forringer elvekanten og flommarksområdets naturverdi. Det 

kan finnes områder innenfor sonen hvor topografien er slik at bygging kan tillates.  

Landbruksdrift kan drives innenfor sonen. 

 

Omfang og lokalisering, spredt bolig og hyttebygging  

 Boliger Hytter 

VESTERSIDA – EITERÅDALEN  10 10 

HERRINGEN, Fustvatn sør – Herringen 5 5 

HERRINGBOTN, gnr 84, bnr 6, krav om bebyggelsesplan  5 

FUSTVATN  – MJÅVATN Nord og østsiden av Fustvatnet opp til 

Mjåvatnets nordende. 
5 5 

ELSFJORD – LUKTVATN- ØMMERVATN  Fra Elsfjord og sørover til 

Luktvatn og Mjåvatnets nordende. I vest avgrenset av Drevjemoen. 
10 20 

DREVJEDALEN NORD – DREVJEMOEN, Fra Elsfjord til Drevjemoen 30 10 

UTNES – DREVJEMOEN 5 5 

LINDSETH-SKALANDSÅSEN 5 2 

VIKDALEN - HUNDÅLA-HUSVIKA, Sørnes, Hundåla og ned til grense 

Vevelstad 
20 20 

AUSTERBYGDA, FRA Vardefjellet til byggeomr. nord for 

Langvatn.   

10 10 



6 

BJØRNÅDALEN 10 5 

 
LNF-område med bestemmelser om spredt bebyggelse, bolig, erverv og 

fritidsbebyggelse.  

I område ved Langvatn gård er det avsatt LNF område hvor det tillates spredt boligbygging, 

bygg og anlagg i forbindelse med ervervsvirksomhet, samt fritidsbebyggelse.  

Tiltak kan ikke igangsettes før område inngår i reguleringsplan. 

Jordlovens §§ 9,12 og Skoglovens § 50 skal gjelde inntil området inngår i reguleringsplan. 

 

Råstoffutvinning 
a. Ved råstoffutvinning som utløser meldeplikt og konsekvensutredningsplikt kreves 

godkjent reguleringsplan.  

b. For andre masseuttak til kommersielt bruk kreves godkjent reguleringsplan.  

c. Prøvedrift for inntil 10.000 tonn kan tillates  i en begrenset tidsperiode og etter vedtatt 

bebyggelsesplan inkl. plan for revegetering og landskapspleie.  

d. Mindre eksisterende grustak eller grustak til lokalt bruk kan drives uten at området er 

avmerket i arealplanen. 

 

Retningslinje: Det er ikke ønskelig med ytterligere masseuttak i Vefsna.  

 

Båndlagte områder 
Nye tiltak i områder som er båndlagt, må ikke komme i konflikt med formålet for 

båndleggingen. Båndlagte områder er :  

- Områder for  Forsvaret 

- Naturreservat 

- Forslag til ny nasjonalpark 

- Krigsminne, Lager Osen, Knutlia 

 

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
a. Nye tiltak skal behandles gjennom reguleringsplan.  

b. Ny E6 fra Halsøy til Osen er lagt inn i planen med 100 meters bygegforbud. Grensene er 

ikke juridisk bindende før det er vedatt reguleringsplan for området.  

c. Langs riksvegene er det byggeforbudsone på 50 meter.  

d. Langs jernbanen er det byggeforbud på 30 meter.  

e. Områder langs høyspentlinjene har restriksjoner på bygging i en avstand på 10 meter til 

hver side av ledningstraseen. 

f. Adkomstveg til Grytå er i planen vist med en korridorbredde på 50 m. Avklaring av 

nøyaktig trase skjer gjennom reguleringsplan. 

 

 

 

 

Mosjøen 17. september 2004. 

Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2004 

Sist revidert 15.juni 2005 ( sak 05/01189) 




