
  

 
 
 
 
 
 
Melding til parter, naboer og høringsinstanser ihht. adresseliste 

 

 

 

 

Dato 
28.08.2020 
 
 
 
 
Buøy Kystferie, Dønna kommune 
Varsel om oppstart planarbeid detaljreguleringsplan på gnr 27, bnr.3 
 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, §12-8 og §12-14 blir det med dette varslet 
om igangsettelse av privat reguleringsplan for nevnte eiendommer. 

Planområdet 
Arealet som planlegges regulert, er benevnt BKBF 2 kommuneplanens arealdel. Her er 
området satt av til framtidig turist- og fritidsformål.   
Planforslag vil berøre følgende eiendommer (bnr):  
 3, 4,5,14,18,19,20, 21, 22, 27, 28, 30,31,32,36 og 55 
 
Planområdet er totalt ca 470 daa (hvorav ca.140 daa. tenkes utbygd)  
Området ligger mot sjøen i området vest for Fylkesvei 809 og omfatter Buøya og de ytre 
delene av Buøyvalen nord- vestover fra Klubben. nord for Solfjellsjøen.  

Området ligger som delvis åpent kystlandskap med noe spredt fritidsbebyggelse i de 
sentrale delene, samt noen naust. En boligtomt er etablert langs områdets nord-østre 
avgrensning langs adkomstveien som går videre på en fylling over valen innover i 
området fra fylkesveien. Noen mindre areal inkluderes i området som driverdig 
landbruksjord. De ytre delene av området består av bart fjell på eksponerte steder, og 
spredt rundt i området står en del bjørkeskog i klynge. På Buøya ligger noen få spredte 
smådammer, og i sør-øst grenser området til deler av det myrpregede området som i 
hovedsak omfattes av naboformålet i sør. Området inneholder kulturminneverdier .  

Dagens bruk er i hovedsak ferie - og fritidsformål, og det er innenfor området etablert  
8 -10 fritidseiendommer 
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Formålet med regulering 
Fritids- og turistformål kombinert med fritidsbebyggelse er hovedformål for 
reguleringen. Det planlegges etablert fritidsboliger,  overnattingsvirksomhet, sjøsenter, 
leilighetsbygg, bryggeanlegg, hytter, sjøboder m/kaianlegg rettet mot nærings-
etablering. 

 
Arealdisponering 
lnnspillet beskriver tiltak som går på etablering av etablissement for ferie- og 
fritidsaktivitet rettet mot alle typer brukergrupper. Tiltaksområdet anslås å utgjøre et 
areal pà ca. 150 daa. med etablering av et bruksareal (BRA) på ca. 8000- 12000 m2. Det 
er planer om å legge til rette med detaljreguleringsplan som hjemler fritidsbebyggelse 
som fast eiendom, mulighet for utleie av feriehus, leiligheter, sjøsenter med overnatting 
og bryggeanlegg rettet mot båtturister og sjøliv. I ett områder kan det være aktuelt med 
bebyggelse i flere etasjer. 

Sjøl om det planlegges relativt stor bygningsmasse vil tiltakshaver legge opp til en 
skånsom utbygging, med tanke på terrengingrep, og et betydelig areal innefor 
planområdet skal avsettes til tur/friluftsformål. 

 
Adkomst 
Området har adkomst med privat vei inn i område. Planlagte tiltak vil medføre betydelig 
økt trafikk i forhold til dagens situasjon. 
Det er i kommuneplanens arealdel planbestemmelser stilt krav om at adkomstvei og 
avkjørsel fra Fv.809 inngår i reguleringsplan.  
 
 
Anlegg i sjø 
Området som er avsatt i sjø er i hovedsak tenkt avsatt  til friluftsområde sjø, trafikkareal, 
og etablering av kai/anlegg for småbåter. 
 

Konsekvensutredning og planprogram 
Tiltaket er konsekvensutredet gjennom kommuneplanprosessen og 
planmyndighet har i forhåndskonferanse/oppstartsmøte konkludert med at det ikke  vil 
bli stilt krav om ytterligere utredning, med mindre det gjennom planprosessen 
fremkommer forhold som betinger nye eller utfyllende vurderinger. 
 
Forslagsstiller og planansvarlig 
Tiltakshaver er Helgeland Kyst AS, v/Reidar Flemming Olsen 
Thorsvik Plan er utførende konsulent for planleggingen. 

Informasjon og medvirkning 
Varsel om oppstart av planarbeid er gjort gjennom annonse i Helgelands Blad. 
Alle berørte parter, naboer og høringsinstanser  ihht. adresseliste fra Dønna kommune, 
får tilsendt denne oppstartsmelding som brev eller mail 
Det vil bli avholdt et informasjonsmøte før planen sendes kommunen til første gangs 
behandling. Hensikten med møtet blir å informere lokalsamfunnet om planen og motta 
innspill fra innbyggere og berørte parter. 
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Merknader til oppstartsmelding 
Merknader  og innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes 
fortrinnsvis elektronisk til:  
Epostadresse  : othorsvik@gmail.com 
Brev sendes: Thorsvik Plan, Ole Rølvaags vei 44,  8820 Dønna. 
 
Alle mottatte dokumenter, merknader og innspill blir registrert og oversendt kommunen 
sammen med  planforslag. 
 
Frist for merknader og innspill er satt til 28.09.2020 

 

Videre saksgang 

Etter at meldingsfristen er ute vil planforslag bli utarbeidet for deretter å bli sendt Dønna 
kommune for saksbehandling. 
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det 
vil da bli anledning til å komme med merknader/innspill til planforslaget før videre 
behandling. 
 

 

 

 

 

Thorsvik Plan 

Odd Thorsvik 
Dgl.leder 
 
 
 
 
Vedlegg 

• Oversiktskart Dønna 
• Kart over planområde med avgrensning 
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Buøya Kystferie – Planoppstart 
detaljregulering 
Avgrensing planområde – Vedlegg til oppstartsmelding 
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