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Forslag til plannavn:

Destinasjon Kjemsåsen

Oppstartsmøte 25/3-2021
Cardo hadde fremsatt følgende ønsker til avklaring:
Planfremmer har en ide om utvikling av en helårlig reiselivsdestinasjon på Kjemsåsen. Dette tilpasset
aktiviteter som finnes i nærområdet allerede som scooterløype, samlingsområde for reinsdyr og
idrettsanlegg.
Det er ønskelig i oppstartsmøtet å få avklart kommunens forventninger til utredningstema, samt
fremdrift. Hos planfremmer og planfaglig konsulent er det stor kompetanse på å utvikle
destinasjoner basert på opplevelse og regulering av slike, og en ønsker mest mulig klarlagt i
oppstartsmøtet slik at en kan planlegge og utrede med et relativt hurtig tidsforløp fra oppstart til
levert planforslag med utredninger.
Tilpassing med den samiske interessen i området er et særtema, samt tilpassing til kommunens og
regionens næringsstrategi.

Økt bruk av avkjørsel fra Austerbygdvegen og økt trafikk på vegen er tema for utredning og drøftelse.
I tillegg og supplerende til tilsendt planinitiativ fra Cardo 8614 AS fremkom blant annet følgende i
oppstartsmøtet med kommunen:
1. Administrasjonen legger planinitiativet frem for politisk behandling før oppstart, da det ikke
er hjemlet i overordnet plan.
2. Kommunen hadde referatfestete ekstrapunkter og utvidelse av punkter for vurdering. Disse
er tatt inn i det reviderte planinitiativ.
3. Kommunen ønsket et utvidet planområde som tok med seg hele reingjerdet, sat at en søkte
å sikre reingjerde privatrettslig og/eller i reguleringen slik at driverne kan få benyttet midler
til oppgradering.
4. Kommunen viste til de sektor/løypekart som finnes for motorisert og ikke motorisert ferdsel i
området, og gjorde planfremmer oppmerksom på at disse må innarbeides og eventuelt også
fange opp forbedringer.
5. Kommunen påpekte særlig involvering av svake grupper, men også involvering av brukere og
interessenter for nevnte løyper og nevnte reingjerder. Medvirkning skal beskrives i oppstarts
varsel og planmateriell.
6. Kommunen la frem som vedlegg til referat en samlescreen av relevante databaser fra
Norkart, som er benyttet for å utvide dette planinitiativ.
7. Kommunen supplerte hvilke nasjonale, regionale og kommunale føringer som skulle
vektlegges og disse er tatt inn i det korrigerte planinitiativ.
8. Det ble særlig drøftet myr ut fra både nasjonal viktig type myr, og ut fra at myr ikke bør
punkteres, jmf. CO2 utslipp.
9. Ut fra første skisse fra Cardo 8614 AS med mulig innplassering ble estimat over enheter satt
til 140-150 enheter mot ca. 200 i opprinnelig planinitiativ fra forslagstiller/konsulent
10. Planfremmers gjennomgang av forskrift for konsekvensutredning ble av kommunen
konkludert med at en sannsynlig utløser KU etter forskriftens vedlegg 2, 12 turisme, for C
feriebyer,hotellkomplekser utenfor bymessige områder og direkte tilknytning, samt muligens
d og e som er permanente campingplasser og temaparker mm. Ved utvidet område får en nå
et reingjerde med ytre omkrets ca. 2,4 km inn i planen, samt ca 3. km samlet gjerde i ytre og
indre gjerder. KU plikt i forskriften er satt til reingjerder over 30 km og en anser da at ikke
utvidelsen åpner en ny årsak til KU etter forskriften. Plankonsulent hadde antydet
planprogram, men det blir KU uten forutgående høring og vedtak av planprogram.
11. Kommunen redegjorde for og protokolerte sin krav, maler og rutiner for private
reguleringsplaner.

Forslagsstillers fakturaadresse for gebyr for saksbehandling
Naturlige Helgeland AS - Petter Dass gate 3, 8656 Mosjøen
A

Formålet med planen

Formålet med planen er å etablere reiselivsvirksomhet i Kjemsåsen med Overnatting, hytter,
aktiviteter og servicetilbud. Noen av hyttene vil være eiet av destinasjonen og noen vil kunne
seksjoneres eller fradeles for videresalg til tredjepart med tilbud om å ta del i utleievirksomhet. Noen
enheter er større (Lodge) med tanke på å ha tyngdepunkt for servicetilbud som servering, velvære,
kiosk og sentral for aktivitetsbasert virksomhet.

Det tas sikte på en utvikling med lite terrenginngrep og varig avtrykk, altså at en søker å bygge med
nedbrytbare/gjenvinnbare materialer plassert og fundamentert med mest mulig uberørt natur.
B

Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

Figur 1 a – forslag til plangrense før oppstartsmøte

Figur 1 b, forslag til plangrense justert etter oppstartsmøte.

Planområdet omslutter deler av eiendommene gnr./bnr.; 86/1, 88/1 og 88/2.
Planområdet omfatter et høydedrag like vest for Bjørnmoen, mellom Austerbygdvegen og
Kjemsåsvegen. Område ved avkjørsel Austerbygdvegen er også tatt med, herunder vegen for
siktlinjer og annet. Hele området med reingjerder er tatt med. Forslag til planavgrensning er vedlagt
og vist over i figur 1.
Planarbeidet vil påvirke natur, landbruks og reindrift, samt trafikk i planområdet og i planområdets
influensområde kan det bli noe mer friluftsliv.
Planområdet er på ca. 375,2 daa.

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Bebyggelsen som skal inngå i fritids- og turistformålet er lodge/hovedhytte (r), hytter og samiske
kåter med tilhørende nødvendig bebyggelse, samt anlegg for snøskuter og sykkel mm. I tillegg er det
en utvidet bruk av avkjørsel samt parkering som vil medføre anlegg av vegformål og parkering.
Infrastruktur og kommunaltekniske tiltak.

Figur 2 – lodge servicehus nær avkjørsel og hytter i bakgrunn, illustrert i terreng i området av Cardo
8614 AS i samarbeid med Feletita group ved Håkon Iversen

D Utbyggingsvolum og byggehøyder
Planlagt total utbygging skal bestå av lodge/hovedhytte(r) med fasiliteter for servering og aktivitet,
samt ca. 140-150 hytter og kåter. Bebyggelsen vil bygges i maksimalt to til tre etasjer. Byggene
plasseres i all hovedsak på skogsryggene-

Figur 3, design hytte for prosjektet plassert langs skogsrygg i faktisk terreng, Cardo 8614 AS og
Feletita group ved Håkon Iversen-

E Funksjonell og miljømessig kvalitet
Nybygg skal utformes i et klimavennlig konstruksjonsmateriale med et naturlig eksteriør. Hyttene
tenkes bygget med lite fotavtrykk og mest mulig uberørt natur. Dette illustreres på neste side ved
illustrasjon av den hytten som er designet for prosjektet, innplassert i terreng ved hjelp av søøyler.

Figur 4, hytter på søyler i faktisk terreng, illustrert av Cardo 8614 AS i samarbeid med Feletita Group
ved Håkon Iversen.

F Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Tiltaket skal bygges med god tilpasning til både terreng og landskap. Det vi si at utforming av bygg og
tak skal harmonere med naturen og det skal vurderes grønne tak eller tekke i naturstein eller tre for
å avdempe fjernvirkning og gli inn med naturen. Byggehøyder avpasses også etter hvor de står i
terreng og hvilken synlighet de har i landskapets store former og småformer. Det skal utvikles en
stedstilpasset og terrengtilpasset arkitektur og landskapsarkitektur.

G Forholdet til kommuneplanen, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og
pågående planarbeid
Planområdet er i Vefsns kommuneplanens arealdel Plan-ID 1824a104 avsatt til LNF-område. Det er
ingen andre gjeldende planer eller påbegynt planarbeid i området.

Planområdet er i LNF-A

Figur 5 viser tiltakets plassering i LNF-A i KPA

H Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Vesentlige interesser Tema:
•
•
•
•
•
•
•

Naturmangfold og naturinngrep
Næringsutvikling
Folkehelse og friluftsliv
Bosetting og sysselsetting
Landbruks og reindriftsinteresser
Trafikk og økt bruk avkjørsel på Austerbygdvegen
Flom og grunnforhold

I Hvordan samfunnssikkerhet ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
Det vil bli foretatt ROS analyse. Grunnforhold og flom er identifisert allerede som vesentlig
problemstilling i henhold til NVE sine aktsomhetskart. Innledende del av ROS analysen er kartlegging
av temaområder ut fra standard sjekkliste.

J Hvilke berørte offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart
Berørte organ offentlig og andre interesser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vefsn Kommune
Nordland Fylkeskommune
Statsforvalter
Statens Vegvesen
Politiet
Mattilsynet
Avinor
Direktoratet For Mineralforvaltning
Sivilforsvaret
Helgelandssykehuset
SHMIL
Helgeland Museum
Helgelandsrådet
SB Nordlandsbuss
Arbeidstilsynet
Linea
Statskog
Statkraft
Nordland Reinbeiteområde, Jillen Njaarke Reinbeitedistrikt og sommer/vinter Siida
(privatrettslig)
NVE
Sametinget, eventuelle samiske kulturminner.

Varslingslisten over er satt opp av kommunen etter oppstartsmøte. De lokale leddene til organene
blir varslet.
I tillegg skal naboer varsles direkte i tillegg til annonse i henhold til naboliste.

K Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer
og andre berørte
Det er avholdt presentasjon for kommunen av Naturlige Helgeland AS hvor nøkkelpersoner er blitt
orientert om hensikt og målsettingene til prosjektet. Etter presentasjonen er det blitt skrevet en
artikkel i Avisa Helgeland om prosjektet.
Det blir generelt informasjonsmøte om oppstart regulering og forslag til planprogram. Det kan være
aktuelt med særmøte med særinteresser i tidlig fase, som representanter for aktuell Siida.

Respons på oppstarts varsel vil også vise hvilke tiltak for informasjon og samhandling som blir
aktuelt. Planfremmer er innstilt på at det er dialog i forhold til omgivelser og etaters behov.

L Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravet i
tilfelle vil kunne bli ivaretatt
Planfremmers gjennomgang av forskrift for konsekvensutredning ble av kommunen konkludert med
at en sannsynlig utløser KU etter forskriftens vedlegg 2, 12 turisme, for C feriebyer,hotellkomplekser
utenfor bymessige områder og direkte tilknytning, samt muligens d og e som er permanente
campingplasser og temaparker mm. Ved utvidet område får en nå et reingjerde med ytre omkrets ca.
2,4 km inn i planen, samt ca 3. km samlet gjerde i ytre og indre gjerder. KU plikt i forskriften er satt til
reingjerder over 30 km og en anser da at ikke utvidelsen åpner en ny årsak til KU etter forskriften.
Plankonsulent hadde antydet planprogram, men det blir KU uten forutgående høring og vedtak av
planprogram.

M Mulige konsekvenser a planinitiativet. Positive og negative
Positive:
•
•
•
•
•
•

Bidrag til mer bærekraftig reiseliv med lengre opphold i denne delen av det nordlige Norge
Bidrag til friluftsliv for tilstøtende tettbygde kommuner
Verdiskaping og sysselsetting både i anleggsfase og driftsfase
Mulig attåtnæring/tilleggsinntekt for Reindrift og Landbruk
Sikring av variert arbeidsliv i distriktet og derved bosetning.
Ringvirkning for øvrige næringsaktører i kommunen, samt økt personskatt til kommunen.

Negative:
-

Natur som tas i bruk til friluftsliv og reiseliv.
Eventuell forstyrrelse av landbruk og reindriftsinteresse

N Aktuelle utredningstema
Utredningene er for området og for influensområdet
Virkning for natur og konsekvens for hekke- og rasteområde herunder rødlistede arter og myr.
Vurderingene etter naturmangfoldsloven har samlet virkning som særlig viktig tema.
Virkning for reindrift og landbruk
Virkning for næring og reiselivsutvikling, herunder bosetning i distriktet og kommuneøkonomi
Virkning for friluftsliv

Påvirkning av Landskap
Alt utredes med verdi, virkning og konsekvens, samt avbøtende tiltak.
Øvrige del tema og fokusområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estetikk
Nabokonsekvens
Lokalisering
Trafikksikkerhet
Råstoffressurs
Næringsareal
Landskapsbilde
Vassdrag, vann og myr. Strandsone/elvebredder
Grøntstruktur eksisterende og nye
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv
Massebehandling – struktur og plan for håndtering og balanse
Barn og unges interesser – barnebruk eksisterende – tilrettelegging ny
Teknisk infrastruktur vann, overvann, avløp, energi og bredbånd
Renovasjon – RTP som vurderer nedgravd løsning
Tilgjengelighet og ressurser for Brann og redningstjenestene.
Veg og atkomst, frisiktssone, kollektivtilbud, Trafikksikkerhet og parkering bil og sykkel.
Universell utforming og tilrettelegging av friluftsliv for alle, håndbok fra brukerorganisasjon
Folkehelse, sammenhengende løyper og gang sykkel, friluftsliv og rekreasjonsareal

I tillegg stilles det opp ROS analyse, der en vet at flom er et tema som må drøftes grundig. ROS skal
minimum inneholde:
•
•
•
•
•

Eksisterende og evt skapt støy, støv, forurensing av bakke og luft og annet før utbygging, i
anleggsfase og etter utbygging.
Radon
grunnforhold
skred og flom
Vind, ekstremnedbør og andre værfenomen

Ros settes opp i henhold til akseptkriterier og med eventuelle avbøtende tiltak.

O Eksisterende kunnskap: utredninger og kartlegginger
Plankonsulent har fått en samlet oversikt av en screening av databaser fra Vefsn kommune i
oppstartsmøtet og vil benytte denne til å gå gjennom aktuelle tema i tillegg til egen kunnskap. Under
nevnes noen sentrale forhold fra eksisterende kartlegging som så langt peker seg ut, men alle tema
fra kommunens screen vil bli underkastet behandling.
Observasjoner av hekke- og rasteområder for fugl, herunder truede arter Vipe, Horndykker og
Hettemåke. Observasjoner av gaupe.
NIBIO – Dyrkbar jord, lav bonitet på skog, marklagskart.
Verdifulle naturtyper - myr
NVE aktsomhetskart flom
Reinbeitedistrikt Jillen Njaarke – beskrivelse i offentlig database.

FREMDRIFTSPLAN
Primo Mars 2021

Planinitiativ levert

Ultimo mars/Primo april 2021

Behandling planinitiativ – oppstartsmøte

Mai 21

Politisk behandling oppstart

Mai 21 Oppstart

Varsel om oppstart (6 uker)

Ultimo juni 21

Undervegsmøte med kommune, oppsummering av høring og
merknader oppstart

August 21

Innlevering av plan og konsekvensutredning til første gangs
behandling (inntil 3 måneder)

November 21

Utlegging av plan med KU til offentlig høring 6 uker

Mars-mai 2022

Kommunal sluttbehandling av plan

