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Buøya Kystferie –  Detaljregulering 
Innspill med kommentarer i forbindelse med oppstart 
planarbeid 
 
 
Oppstart planarbeid ble annonsert i Helgelands Blad 26 august 2020. Berørte parter, 
naboer og høringsinstanser ble varslet med oppstartsmelding via brev/epost utsendt 
31.08.20  
Adresseliste for varsling er vedlagt. Frist for innspill ble satt til 28.09.20 
Det ble mottatt i alt  9 innspill til planoppstart. Disse er : 

• Statsforvalteren(tidl.Fylkesmannen) i Nordland 
• Nordland Fylkeskommune - Plan og Miljø 
• Nordland Fylkeskommune – Kulturminner 
• NVE 
• Kystverket 
• Nordland Fylkes Fiskarlag 
• Fiskeridirektoratet 
• Direktoratet for Mineralforvaltning 
• Sametinget 

 
Fylkesmannen i Nordland 
Statsforvalter har følgende merknader/innspill 
 
”Strandsonen på Buøya fremstår i stor grad som attraktive friluftsområder, og deler av 
øya er også kartlagt som viktig friluftsområde i den regionale kartleggingen som er 
gjennomført av friluftsområder, jf. naturbase-ID FK00009816. Det er derfor vesentlig at 
allmennhetens tilgang til friluftsliv i områdene her opprettholdes, spesielt i strandsonen 
langs sjøen. Dette inkluderer også atkomsten til selve Buøya fra «landsiden». ” 

Kommentar 
Disse forhold er ivaretatt i planen i form av områder for tur-og friluftsliv, lek og 
aktiviteter. Adkomst blir også vesentlig bedret med ny adkomstvei og avsatte 
parkeringsområder. 
 
”Det er videre grunn til å anta at det kan være botaniske verdier knyttet til den nordlige 
delen av øya, som bl.a. består av strandberg og er dekt av et bånd med 
kalkspatmarmor. Disse områdene, sammen med store deler av strandområdene ellers, 
fremstår videre som funksjonell strandsone som fortrinnsvis bør holdes fri for nye 
inngrep. ” 
 
 
 
 
Kommentar 
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Strekningen fra Buøyvalen langs strandsonen  fram til nord-øst spissen av Buøya er 
avsatt til turdrag og friluftsområde i sjø. Som det også framgår av etterfølgende 
kommentarer er det nærmest umulig å unngå tiltak i strandsonen hvis denne planen skal 
gjennomføres. 
 
 
”Som det går fram av oversendelsen er det noen ferskvannsdammer på Buøya. Disse 
kan ha et naturmangfold som gir egenverdi. I tillegg har slike dammer verdi for sjøfugl 
som trenger ferskvatn for å vaske fjærdrakten.  
Vi forventer videre at ferskvannsdammene ikke ødelegges. Bebyggelse og tiltak rundt 
disse dammene bør videre ligge i så stor avstand at dammenes funksjon for sjøfuglene 
ikke svekkes .” 
 
Kommentar 
I oppstartmelding var deler av teksten hentet fra kommuneplanen som også omhandler 
område BKBF1. Innenfor dette området er det flere større dammer/småtjern og mindre 
myrområder. På Buøya er det tre mindre dammer som er vist på kart. Kun en av disse 
har en utstrekning på mer enn 10 m. 
Disse dammene skal ikke berøres av tiltak. 
 
 
 
 
”Som grunnlag for fastsetting av byggegrense mot sjøen bør det foretas en kartlegging 
av den funksjonelle strandsonen, jf. veileder om dette som er tilgjengelig på 
hjemmesiden til Nordland fylkeskommune. I den grad det skal planlegges tiltak som 
berører de kalkrike områdene bør det foretas en særskilt botanisk kartlegging av disse. 
Som påpekt ovenfor forventer vi imidlertid at denne delen av den funksjonelle 
strandsonen bevares intakt. ” 
 
Kommentar 
Området BKBF2 er i kommuneplanens arealdel godkjent utlagt til de formål som 
fremkommer i forslag til reguleringsplan. Det var i kommuneplan skissert ei utbygging  
av en ”ferie/fritidslandsby” med et bebygd areal på ca 12.000m2 (BRA) 
Det vil ikke være mulig å gjennomføre ei utbygging som planlagt uten å berøre 
strandsonen. Tiltakshaver ønsker imidlertid i minst mulig grad å gjøre terrenginngrep 
Ved at all rorbu/sjøhusbebyggelse skal fundamenteres på peler og at et ikke skal foretas 
uttak av fjell i disse områder. Videre får almenheten gjennom denne planen betydelig 
enklere tilgang til området gjennom ny adkomstvei, parkering og tilrettelagte 
stier/rasteplasser.  
 
 
 
 
 
 
 
Nordland Fylkeskommune – Plan og Miljø 
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Merknader  

”Forholdet til regionale interesser  Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at 
det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, 
kulturminner og landskap som bl.a. sier:  

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer.  

I kap. 8.8 Kystsonen heter det bl.a:  f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 
100-metersbeltet / den funksjonelle strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god 
landskapstilpasning, høy estetisk og arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og 
ferdsel.  

h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 
naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas.  

i) Ved planlegging av ny fritidsbebyggelse skal også behovet for naust og flytebrygge 
vurderes, og synliggjøres i plan. Lokalisering bør planlegges i sammenheng med 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse.”  

Kommentar 
Tiltakshaver mener at disse forhold er ivaretatt i den grad det er mulig med tanke på 
gjennomføring av planlagte tiltak. 

 

Havnivåstigning, landskap og nærliggende havområder   

”Planområdet er omkranset av hav og store deler ligger utsatt til ved en eventuell 
havnivåstigning, jf. Kartverkets kartportal om Framtidig havnivå. Vi ber om at det tas 
hensyn til dette ved plassering av bygninger og anlegg. Dette gjelder ikke minst 
adkomsten til selve Buøya.”  

Kommentar 
Disse forhold er ivaretatt. All bebyggelse legges ihht. TEK. 17. Sikkerhetsklasse 3 
 

Dyrkbare arealer 
”Det er registrert dyrkbare arealer av middels verdi på Buøya (Nibio). Vi ber om at man i 
planleggingen i størst mulig grad prøver å unngå faste installasjoner her. ” 
 

Kommentar 
Dette vil i stor grad bli ivaretatt ved at en vesentlig del av dyrkbar/dyrket mark er avsatt 
til parsellhager. 
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Friluftsområder 

”Deler av planområdet, nærmere bestemt vestre og nordlige deler, nær sjøen, er kartlagt 
som et viktig friluftsområde. En bør i størst mulig grad unngå fysiske inngrep i dette 
området og sikre allmennhetens adgang til strandsonen. Vi viser ellers til pkt. 3.13 i 
kommuneplanens bestemmelser om byggegrense langs sjø og vassdrag der det framgår 
at denne er 100 m dersom intet annet er vedtatt. ” 

Kommentar 
Almenhetens tilgang og bruk av området vil bli vesentlig styrket hvis planlagte tiltak 
gjennomføres. Sett i forhold til den skisserte utbygging vil synlige naturinngrep være små 
og i stor grad reversible-                            

Kulturminner   
Kulturminner i Nordland sender innspill til planoppstart i eget brev.  
 
 
Fylkesveg   
”Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 
konsekvenser som følge av tiltaket og trafikksikkerhet.  

Vi har gått gjennom saksdokumentene, og har følgende kommentar til planarbeidet:  

•     Planforslaget skal legge til rette for vegtilknyting, samt fritids- og turistformål 
kombinert med fritidsbebyggelse. Derfor er det viktig at planforslaget viser 
avkjørsel/kryss og areal som blir omfattet av frisiktlinje og hensynssone på 
plankartet.   

•     For dimensjonering av avkjørsel/kryss viser vi til våre håndbøker N100, «Veg 
og gateutforming», og V121, «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss». 
Dimensjonerende kjøretøy må velges ut fra vegens funksjon og trafikkmengde.  

•     Geometriske krav må være oppfylt både horisontalt og vertikalt plan.   

•     Det må være satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel/kryss før 
utbygging av området. Det kan også være aktuelt med andre rekkefølgekrav, 
særlig hvis det vises i  planarbeidet at det blir behov for utbedring av 
fylkesvegen.   

•     Det er viktig at planforslaget viser gode trafikale løsninger for myke trafikanter.” 

Kommentar 
Spørsmål om ny avkjørsel er tatt opp som en egen sak med Nordland Fylkeskommune.  
I epost datert 18.06.20 skriver saksbehandler: 
 
”Vi tenker at dagens tilknytningspunkt og avkjøring fra fylkesvegen kan brukes videre i 
planene. Planen om ca 100 boenheter i dette området vil medføre en betydelig 
trafikkøkning, og det vil bli stilt krav for å ivareta trafikksikkerheten og 
framkommeligheten i dette området. 
Adkomsten må utformes som et vegkryss, da bruken er betydelig større enn ved 
etablering av avkjørsel. Se i våre håndbøker for mer informasjon. Sikten i et vegkryss 
skal måles 10 meter inn fra hvitstripen.” 
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Det er satt rekkefølgekrav med hensyn til opparbeiding av ny avkjørsel/kryss 
Siktlinjer framgår av reguleringsforslag, men det må tas målinger på stedet for å 
konstantere om det er tilstrekkelig siktlengde i sørlig retning uten å måtte foreta 
terrenginngrep (utvidelse av skjæring). 
 
 
Referat fra oppstartsmøtet   
”Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i 
senere saker, fordi det gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet 
bør legges ved når denne saken legges ut til offentlig ettersyn.”   
 
Kommentar 
Referat fra oppstartsmøte ble dessverre ikke vedlagt varsel om oppstart. Dette tas til 
etteretning og vedlegges nå. 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  
• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.   
• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette 

er spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur. 

• Det skal  legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-
analyser.   

•  Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene 
til  personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
 klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
 energikilder bør alltid vurderes.   

•  Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Planleggingen bør vektlegge sikring av 
områder  der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko 
for liv og helse.   

• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske 
forhold, jfr.  plan- og bygningsloven § 1-1.   

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan-og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i 
prosessen.   

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger  skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. ”   

 
 
Kommentar 
Tas til etteretning 
 
Nordland Fylkeskommune – Kulturminner 
 
Innspill 
Avdelingen påpeker at det finnes flere registrerte kulturminner i området og har bebudet 
en befaring. Det anmerkes videre at ikke kan egengodkjennes før forholdet til automatisk 
fredete kulturminner er avklart. 
 
Kommentar 
Tas til etteretning 
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Norges Vassdrag – og Energidirektorat (NVE) 
 
Merknader 
NVE kommenterer at referat fra oppstartmøte ikke er var vedlagt og påpeker at 
samfunnsikkerhet og beredskap, herunder  geotekniske vuderinger burde være vært 
belyst.  
 
Det påpekes videre faremomenter ved utfylling i sjø og at geotekniske forhold bør være 
tilstrekkelig vurdert når planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Det henvises til flere 
kvikkleireskred/hendelser i Trøndelag forbundet med fylling/utmudring. 
 
Kommentar 
Referat fra oppstartsmøte ble dessverre ikke vedlagt varsel om oppstart. Dette tas til 
etteretning og vedlegges nå. NVE påpeker viktige momenter som bør avklares under 
oppstartsmøte/forhåndskonferanse(samfunnsikkerhet, beredskap, geotekniske 
vurderinger)Dette videreformidles til Dønna kommune som et nødvendig punkt i 
framtidige oppstartsmøter. 
Det er utarbeidet en oversikt med kartskisse som viser omfang av større terrengmessige 
inngrep i form av evt. mudring og utfylling i sjø. Større i denne sammenheng er 2 -10.000 
m3.  Det gjeldende planområde i sjø/strandsone består i hovedsak  av relativt flate 
grunnvannsområder med kalksandavsetninger 
 
Generelt 
• All planlagt utfylling, unntatt en mulig mindre steinmolo,  er enten på land eller i 

strandsone. 
• Ingen bebyggelse skal fundamenteres på fyllinger som ikke ligger på fjell eller på 

stabile løsmasser. 
• Det er ikke bakenforliggende løsmasseavsetninger på land som skulle gli ut ved et evt. 

undervanskred.   
• De mudringer som er skissert er begrenset i utstrekning  ned til en dybde av maks 1.5 

-2 m under llv. 
 
Sannsynlighet for utglidning/undervanskred vurderes til å være svært liten med tanke på 
de tiltak som tenkes gjennomført,  og med den undervannstopografi som er i området. 
Det er i reguleringsbestemmelser stilt krav om geotekniske undersøkelser, dokumentasjon 
på grunnforhold før utfylling eller mudring i sjø kan tillates. 
 
 
Kystverket 
Ingen spesielle merknader til planarbeidet. Vil komme tilbake med ev innspill under 
høring. 
 
 
Nordland Fylkes Fiskarlag 
Ingen merknader til planarbeidet, men påpeker at det settes inn avbøtende tiltak ved ev. 
mudring/oppfylling i sjø for å hidre såredning av finstoff/partikler som kan vær til skade 
for marint miljø. 
 
Kommentar 
Tas til etteretning 
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Fiskeridirektoratet 
Påpeker de samme momenter som NFF, og råder til at tiltak i sjø utføres på høst og 
tidlig vinter. 
 
Kommentar 
Tas til etteretning 
 
 
Direktoratet for Mineralforvaltning 
Ingen merknader til planarbeidet. 
 
 
Sametinget 
Ingen spesielle merknader til planarbeidet. 
 
 
 


