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Innspill ved oppstart av regulering av Buøya til turist- og fritidsformål - 
Buøy kystferie - gbnr 27/3 m.fl. i Dønna 

 
Vi viser til oversendelse fra dere av 28.08.2020. 
 
Det går fram av oversendelsen at det legges opp til å regulere et tiltaksområde på ca. 150 daa av et 
planområde som er på i alt ca. 470 daa. Formålet er å legge til rette for utbygging av utleiehytter / 
overnattingsvirksomhet og privat fritidsbebyggelse i kombinasjon, samt sjøsenter og bryggeanlegg.  
 
Planområder er disponert til kombinert bygge- og anleggsformål i gjeldende arealdel til 
kommuneplanen. En regulering som angitt vil derfor være i tråd med formålet her. 
 

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». 
 
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.  
 
Rene landskapsmessige hensyn tilsier også at ny bebyggelse knyttes til 
eksisterende utbygde områder, der bebyggelse i større grad også vil skjermes i 
av terrengformasjoner, jf. bilde på neste side. 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00009816


 

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. 
 
 

 
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. 
 
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 (jf. 
ovenfor). 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Klimatilpasning 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet. 
 
Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for ulike 
steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har samlet vår 
informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
mailto:plannordland@kartverket.no


 

tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Svein Einar Stuen 
seniorrådgiver 
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