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Innspill ved oppstart av detaljregulering - Buøy kystferie, Dønna 

kommune   
 

Saken gjelder oppstart av detaljregulering for etablering av fritidsboliger, overnattingsvirksomhet, 

sjøsenter, leilighetsbygg, sjøboder med kaianlegg for småbåter, m.m. I kommuneplanens arealdel 

(2019) inngår planområdet i et område satt av til kombinerte fritids- og turistformål. Totalet er 

planområdet på ca. 470 daa, hvorav ca. 140 daa tenkes utbygd. Det er allerede en del fritidsboliger 

på egne tomter innafor planområdet. Kommunens vurdering er at planene ikke utløser krav ny 

konsekvensutredning siden dette ble gjort som en del av kommuneplanprosessen. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.  

 

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. 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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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. 

 

Av Fiskeridirektoratets kartportal Yggdrasil framgår det at sjøområdene rundt Buøya er registrert 

som gytefelt for torsk. I forbindelse med utbyggingen av området bør det tas hensyn til dette, 

spesielt slik at utslipp av finpartikler til sjø holdes på et minimum. 

 

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. 

 

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.  

 

I oppstartsmeldingen er det nevnt at det finnes flere smådammer og smyrområder på Buøya. Det 

er viktig at disse så langt det er mulig ikke blir berørt av utbygging. 

 

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.  

 

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. 

 

https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=17&center=386122,7335776&locationId=&aar=2090&margin=0&code=200YMAX
https://kart.fiskeridir.no/fiskeri
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Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til 

plannordland@kartverket.no.   

 

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. 

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

Kontakter 

Kulturminner Trine Johnson 75 65 05 27 

Veg Sesselja Jonsdottir 75 65 52 24 

Øvrig Håkon Renolen 75 65 05 46 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Katrine Erikstad  

seksjonsleder for Plan og miljø  

 Håkon Renolen 

 rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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Kopi til:     

Dønna kommune  Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Fylkesmannen i 

Nordland 

 
Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget  Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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