
 
 

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 2022 – 
forslag til endret arealbruk  
(versjon 27.04.2022) 
 

Opplysninger om forslagsstiller 
Navn på innsender:  

Adresse:   

Postnummer/-sted  

Telefon-/mobilnr:  

E-postadresse:  

 

Opplysninger om eiendommen 
Sted:  

Gårds- og bruksnummer:  

Navn på grunneier:  

Dersom innsender ikke er 
grunneier: 

Er forslaget godkjent av grunneier? Ja Nei 

 

Forslag til endret arealbruk 
Størrelse på arealet:  

Dagens bruk av området:  

Dagens arealformål:  

Nytt ønsket arealformål:  

Begrunnelse for 
forslaget: 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Skriv litt om tiltaket og 
hva som ønskes – for 
eksempel boliger, hytter, 
småbåthavn eller annen 
bruk, samt antall/omfang 
og type (skal boliger/ 
hytter leies ut eller selges 
osv.).  

 

skotro
Tekstboks
Sak 21/1710



 
 

Adkomst, forventet 
trafikkmengde og 
parkering: 

Beskriv hvordan adkomst 
til området er tenkt – fra 
kommunal vei eller 
fylkesvei. Parkering? 

 

Vann og avløp: 

Er det offentlig vann- og 
avløpsnett i eller nært det 
foreslåtte området? 

 

Overvann: 

Hvordan skal overvann 
håndteres? 

 

 

Opplysninger om verdier o.a. i området 

Tema Opplysninger 

Jord, skog og reindrift 

Vil dyrka mark, beitemark eller 
skogressurser bli berørt? Vil 
beite- eller trekkområder for 
reindrift bli berørt? Andre 
påvirkninger på landbruk/ 
skogbruk/reindrift? Anslå evt. 
areal (dekar/kvadratmeter) som 
blir berørt. 

 

Naturverdier/biologisk 
mangfold 

Noen naturverdier i området? 
Eksisterende trekkveier eller 
beiteområder for vilt? Berøres 
vassdrag/vannmiljø? 

 



 
 

Kulturminner/kulturmiljø 

Fredete kulturminner? Stor 
kulturell eller rekreasjonsverdi? 
Andre viktige hensyn? 

 

Friluftsliv og rekreasjon 

Økt/redusert mulighet for 
friluftsliv og rekreasjon? Vil 
forslaget legge beslag på eller 
berøre populære turområder? 

 

Landskap og grønnstruktur 

Vil tiltaket gi endring i 
landskapet? Eller endringer i 
grønnstrukturen? 

 

Forurensning og klimautslipp 

Vil forslaget kunne gi økt støy 
eller forurensning til luft eller 
vann?  

 

ROS (risiko og sårbarhet)  

Er området utsatt for flom, ras 
eller stormflo? Risiko for 
ulykker/uønskede hendelser? 
Annen risiko i området? 

 

Barn og unge 

Avstand til skole? Avstand til 
barnehage? Eksisterende 
gang/sykkelveg? Lekeområder i 
nærheten, eller vil tiltaket gi 
barrierer for andre? 

 

Universell utforming og 
folkehelse 

Mulighet for tilrettelegging/ 
universell utforming? Gang, 
sykkelavstand fra sentrale 
funksjoner? Tilgang til 
friområder? 

 



 
 

Kollektivdekning og 
trafikksikkerhet 

Mulighet for kollektivtransport? 
Behov for trafikksikring? Økning i 
trafikkmengde? 

 

Tettstedsutvikling 

Er forslaget nært sentrum? 
Gangavstand til etablerte 
møteplasser? 

 

Annet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedlegg: 
Du må legge ved et detaljert kart i målestokk 1:1000-1:5000 over det aktuelle området, der 
du tegner inn det planlagte tiltaket. Kartgrunnlag, gjeldende kommuneplan og flyfoto er 
tilgjengelig her: http://kommunekart.com/klient/meloy/publikum  
 
 
Utfylt skjema og vedlegg sendes til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til 
postmottak@meloy.kommune.no 
 
Frist for innsending av forslag er 31.08.2022 
 

Sted og dato:  

Underskrift:  
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