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1. INNLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrunn 
Formålet med regulering er å etablere en ”ferielandsby” med rundt 180 boenheter i 
frittliggende hytter, konsentrerte rorbu/sjøhusområder og leilighetsbygg. Det skal videre 
tilrettelegges for næringsaktiviteter knyttet til lokale bedrifter og reiselivsnæring, bla. 
hotelldrift, servering og utleie samt servicefunksjoner tilknyttet næringen. 
Reguleringsplan omfatter også opparbeidede arealer for fritidsaktiviteter og parsellhager i 
tillegg til flere områder for friluftsliv og rekreasjon. 
 
 
1. 2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  
 
Kommune: Dønna    Tiltakshaver: Helgeland Kyst as 
  
Stedsnavn: Buøya, Dønna   Eiendom: Gnr. 27 bnr. 3  
 
Plankonsulent: Thorsvik Plan, Dønna 
 
 
 
2. Planprosessen 
 
 
2.1 Historikk 
 
Prosjektet startet i 2011 hvor tiltakshaver ble invitert av Brønnøysund-gründeren Kjell Inge 
Johnsen til å være med på utviklingen av et reiselivsprosjekt på Buøya i Dønna kommune. Vi 
ble fascinere av mottatt informasjon samt ideen om en «ferieby». 
Prosjektet var også linket opp mot regjeringas reiselivsstrategi og « Reiselivsstrategi for 
Nordland 2011-2015».                                                                                                                                                                       
Kjell Inge Johnsen hadde også den 16.12.2011inngått, opsjonsavtale om overnevnte formål 
med grunneier Gunnar Nils Mikalsen. 
Vi inviterte så til et møte med Dønna kommune for drøfting av prosjektet.                                                                                                                                                                 
På møtet deltok ordfører, rådmann, næringssjef for Dønna kommune samt  Kjell Inge 
Johnsen.  
Til dette møtet var første utkast til utbygging framlagt.  
Resultatet av møtet med Dønna Kommune og deres positivitet til prosjektet var avgjørende til 
at vi takket ja til samarbeid med initiativtageren.   
Buøya-prosjektet ble behandlet i kommunestyret, og den positive innstillingen til Rådmannen 
ble enstemmig vedtatt den 13.11.2012. 
I etterkant av kommunens beslutning, og i påvente av godkjenning av ny arealplan for 
Dønna, ble det gjort flere befaringer til Buøya.  Hensikten var for å finne det vi mente var den 
beste måte å utnytte det store potensialet som området bød på, uten å gjøre store inngrep i 
det vakre landskapet. 
Den 15.04 2014 ble Helgeland Kyst A/S stiftet. Selskapet hadde da som naturlig formål å 
videreutvikle ideen om et større feriested med både sjøhus, hytter, leilighetsbygg, samt en 
rekke mindre sjøboder for etablering av ulik næringsvirksomhet.                                                                                                     
Hensikten med planen var å lage et ferie/turistanlegg som kunne by på et mangfold av 
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fasiliteter med fokus på trivsel og sysselsetting for alle aldersgrupper.                                                                                                        
Stedet ble også tenkt som et møtested for både ferierende på sjø, og langs veien.                             
Stedet skulle kunne både servere kaffe, mat og ulike opplevelser, som kajakkpadling , 
øyhopping fisking og andre opplevelser. I planen er det lagt stor vekt på både unge brukere 
av området, og de mer langferierende hytteeierne. Det er derfor lagt opp til dels store leke-  
og oppholdsområder, tilgang til kolonihager, båtoppsett og båthus med ytterligere 
vinterlagring for mindre båter, samt badeplass for allmennheten. 
I oppstartmøte med Dønna kommune den 14.05.20 ble modell av området presentert som 
forslag til bebyggelse av Buøya 
I møtet ble det også lagt føringer for det videre planarbeid. 
  
 
 
2.2 Medvirkning 
 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens krav om medvirkning. Aktuelle private og 
offentlige parter iht. parts- og naboliste mottatt fra Dønna kommune er tilskrevet pr. post/mail 
og gitt mulighet til uttalelse i forbindelse med oppstart av planprosessen. 
Adresseliste høringsinstanser og naboer er vedlagt dette dokument. 
 
31.08.20 Varsel til parter, naboer og høringsinstanser ihht. adresseliste 
26.08.20 Annonsering planoppstart, Helgelands Blad 
 
 
2.3 Planprosess videre 
 

• 1.gangs behandling av planutvalget (formannskap) (13 april) 
• Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (6 uker)  
• Eventuelle endringer i planen etter offentlig ettersyn.  
• Behandling av planutvalg (formannskap)  
• Stadfesting plan kommunestyret (22.juni/27.september) 
• Oppstart av tiltak vår 2022 

 
 
3. Overordnede føringer og gjeldende planer 

 
3.1 NASJONALE FØRINGER 
- Plan og bygningsloven av 27.6.2008 
- Vegloven av 21.6.1963 nr.23 
- Lov om kulturminner av 9.6.1978 nr.50 
- Miljøinformasjonsloven av 9.5.2003 nr.31 
- Forurensningsloven av 13.3.1981 
- Friluftsloven av 28.6.1957 nr. 16 
- Folkehelseloven av 24.6.2011 
- Naturmangfoldloven 19.6. 2009 
- Havne og farvannsloven av 17.4.2009 
- RPR for å styrke barn og unges interesse i planleggingen 
- RPR for samordnet areal- og transportplanlegging av 20.8.1993 nr.817 
- RPR for universell utforming 
- Forskrift om konsekvensutredninger, av 1.4.2005 nr. 276 
- Forskrift om begrensning av forurensning, av 1.6.2001 nr. 931 
- Kart- og planforskriften, av 10.5.2004 nr.736 
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, av 1.6.2004 nr. 930 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442-2012) 

 
 
3.2 KOMMUNALE FØRINGER 
 - Kommuneplan for Dønna arealdelen.  
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3.3  Overordnet plan – Arealdel Kommunedplan - føringer 
Området som skal reguleres omfattes av kommuneplanens arealdel for Dønna (2018 - 
2029). vedtatt 2019.  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt som område kombinerte formål, fritids- og 
turistformål/fritidsbebyggelse BFKB 2 
 
Følgende bestemmelser og føringer for videre planarbeid er nedfelt i kommuneplanens 
arealdel: 
 
Planbestemmelser 
 
Kombinerte formål, fritids- og turistformål/fritidsbebyggelse, framtidig (BKBF1-2)  
 
a)   Formålet omfatter områder med kombinert bruk rettet mot turistnæringen, der deler 

skal etableres som privat ervervet fritidseiendom/fritidsbebyggelse.   
  
b)  Tiltak i områdene kan ikke gjennomføres før det foreligger godkjent 

detaljreguleringsplan.   
 
c)   Bestemmelsesområde # 1 viser areal innenfor BKBF2, hvor det for del av gnr. 27, 

bnr. 3 som er  lokalisert øst for Buøyvalen kun tillates etablert nødvendig vei og 
teknisk infrastruktur.   

  
d)   I detaljreguleringsplan for områdene skal følgende tema vurderes spesielt:  - 

Reindrift - Landskap - Havnivåstigning - Friluftsinteresser   
e)   Det kreves for tiltak innenfor formålsområdene at det gjennomføres en felles 

planlegging av infrastruktur slik som adkomst, vann- og avløpsordninger, samt 
fremføring av elektrisitet, ev. internett/-fiber.   

 
f)   Adkomst til områdene fra fylkesvei 809 må sikres før reguleringsplan kan vedtas. 

Reguleringsplan skal vise adkomst, og for området BKBF2 skal adkomst fra fylkesvei 
809 inkl. avkjørsel fra fylkesveien omfattes av reguleringsplan.   

  
g)   Utleie av hytter/rorbu og/eller leiligheter i områder som i reguleringsplan avsettes til 

utleieformål, tillates kun i tilknytning til eksisterende eller nye turistanlegg hvor 
utleievirksomhet foregår som en integrert del av turistanlegget.   

  
h)   Etablerte utleieenheter kan på lengre sikt ikke utvikles til private hytter.   
  
i)   Utleieenheter i områder avsatt til utleiehytter som ikke er integrert i turistanlegg, men 

som  bygningsteknisk sett kan brukes til hytter og/eller leiligheter kan ikke 
seksjoneres eller på annen måte deles opp.   
 

Retningslinjer:  
 
I. Formålet angir og beskriver områder for fritids- og turistanlegg, hotell, utleiehytter og 

sjø- anlegg som skal drives av private i en kommersiell sammenheng, samtidig som 
det for deler av områdene også kan etableres fritidsbebyggelse i privat eie.   

 
II. Statens vegvesen sine gjeldende håndbøker angir føringer som gjelder for utforming 

og dimensjonering av adkomstvei og avkjørsler.  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NB! Hva bestemmelse g, h og i angår er disse satt uten at tiltakshaver ble informert i 
planprosess og fikk først kjennskap til dette under oppstart av arbeid med 
reguleringsplan, og etter at arealplan var vedtatt. Disse bestemmelser er av en slik 
karakter at planene for områder trekkes hvis de skulle bli stående. Rådmannen i 
Dønna tok dette opp med Statsforvalter i Nordland (tidl. Fylkesmann) 
Det ble enighet om at problemstilling skulle avklares i sammenheng med utarbeiding 
av detaljregulering fremfor å reversere deler av kommuneplanprosess. 
Det vises til referat fra oppstartmøte/forhåndskonferanse 14.05.20 hvor dette forhold 
er tatt opp. 
 
 
 
 
 
 
4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
4.1 Planområdets beliggenhet og avgrensning. 
 
Planområdets beliggenhet er ca 2 km nord for kommunesenteret Solfjellsjøen. 
Området er lokalisert på en halvøy med opparbeidet adkomstvei på ca 500 m fram til 
fv.809   
. 

 
                               
   Planområdets beliggenhet - Oppstartsmelding                  Planområdets avgrensning - Oppstartsmelding  
 
 
 
 
4.2 Natur og topografi 
 
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.  
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Området ligger som delvis åpent småkupert kystlandskap med noe spredt fritidsbebyggelse i 
de sentrale delene, samt noen naust. Noen mindre areal inkluderes i området som 
landbruksjord. De ytre delene av området består av bart fjell på eksponerte steder, og spredt 
rundt i området står en del bjørkeskog/kratt  i klynge. Berggrunnen i området består av 
kyanittgranat-, og granatglimmerskifere, granitter og kalkspatmarmor i tverrgående bånd sør-
vestover over valen over til Buøya. Området Buøya ligger nokså lavt til i forhold til terrenget 
rundt, og består av svaberg og langsgående bergrygger med vegetasjon og noe bebyggelse 
og jordbruksland i de flatere sentrale områdene på øya. 
 
 
 
4. 3 Dagens arealbruk  
 
Arealet som planlegges regulert, er benevnt BKBF 2 kommuneplanens arealdel. Her er 
området satt av til framtidig fritidsbebyggelse, turist- og fritidsformål.   
 
Området inneholder kulturminneverdier i form av 2 registrerte gravhauger.  
Dagens bruk er i hovedsak ferie - og fritidsformål, og det er innenfor området fradelt 8  
fritidseiendommer. Av disse er 5 bebygd og i tillegg er bygning på hovedeiendom i bruk som 
fritidsbolig.  
 
 
4 .4 Trafikkforhold 
Området har avkjørsel fra fv.809 med en smal tilførselsvei fram til planområdet 
samt en boligeiendom. Trafikk på denne veien er begrenset og er i hovedsak nyttet av 
eiere/brukere av de bebygde eiendommer.  
 
 
4.5 Teknisk infrastruktur - vann, avløp, strøm 
Det er etablert off.vannforsyning fram til området med en 32 mm ledning som i 
utgangspunktet var forsyning til tidligere småbruk på Buøya. 
Videre er området forsynt med strøm via stolper/luftspenn fra trafo ved fv.809. 
Det er ikke etablert avløpsløsninger i området. 
 
 
4.6 Eiendomsforhold 
Tiltaket foregår i hovedsak på tiltakshavers eiendom nr. 27, bnr. 3, mens store deler av 
adkomstvei går over gnr 27/4   
Eiendommer som berøres av planforslag  er bnr: 5,14,18,19,20, 21, 22, 27, 28, 
30,31,32,36 og 55 
 
 
 
 
 
5.  Beskrivelse av planforslaget 
 
5.1  Planlagt arealbruk. 
 
Formålet med regulering 
Fritids- og turistformål kombinert med fritidsbebyggelse er hovedformål for reguleringen. Det 
planlegges etablert fritidsboliger i form av frittliggende hytter, konsentrert 
rorbu/sjøhusbebyggelse og leiligheter, overnattingsvirksomhet, sjøsenter og bryggeanlegg, 
sjøboder m/kaianlegg rettet mot næringsetablering. 
Tiltakshaver har en visjon om å skape en ”fritidslandsby” med et ”urbant” inntrykk, i en 
kombinasjon av frittliggende hytter, konsentrert rorbu/sjøhusbebyggelse kombinert med 
utleie/overnatting og næringsaktiviteter knyttet til reiseliv og fritidsaktiviteter. 
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Arealdisponering 
Reguleringsforslag omfatter totalt et areal på 475 daa, Av dette er 127 daa avsatt til 
bebyggelse og anlegg (bygninger) og ca 15 daa til anlegg i sjø. Rundt 22 daa er regulert til 
samferdselsanlegg (adkomstvei, parkering, kai og tekniske anlegg) 
Grønnstruktur og LNFR inngår med ca 45 daa og friluftsområder i sjø med totalt 255 daa 
Sjøl om det planlegges relativt stor bygningsmasse vil tiltakshaver legge opp til en skånsom 
utbygging, med tanke på terrenginngrep, og et betydelig areal innenfor planområdet er avsatt 
til frilufts og aktivitetsformål. 
Totalt vil planlagt bygningsmasse ha et bruksareal (BRA) på ca. 12 -14.000 m2 
Vedlagt tabell viser alle formål med, utnyttingsgrad, tiltak og planlagt bebyggelse. 
 
 
5. 2  Reguleringsformål  
 
Regulering av områdene legger til rette for: 
 
Reguleringsformål (formålskode)     Areal(daa totalt)  

Bebyggelse og anlegg  

BFF - Fritidsbebyggelse – frittliggende  (1121)    61,7   
BFK – Fritidsbebyggelse – konsentrert (1122)    34,6 
BBS - Småbåtanlegg i sjø m/tilhørende strandsone (1588)   15,4 
BUN – Naust/uthus (1589)         4,1 
BHP – Parsellhage (1630)         3,5 
BAU – Annet uteoppholdsareal (1690)       4,9 
BKB  – Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)   25,8 
    
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
SK - Kai (2041)        0,7   
SKV_ - Kjøreveg (2011)       11 
SPA -Parkering (2080)       7,2   
SVT - Annen veggrunn- Tekniske anlegg (2018)    3,6 
SVG - Annen veggrunn- grøntareal (20119)     0,2   
 
Grønnstruktur 
GN Naturområde (3020)       13,6 
GTD Turdrag (3030)       8,2 
GP Park (3050)        0,4 
 
Landbruk, natur og frilufsformål samt reindrift 
LF Friluftsformål (5130)       22,6 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
VHS - Havneområde i sjø (6220)         13,6 
VFS -  Friluftsområde i sjø m/tilhørende strandsone (6720)   28,4   
VFV – Friluftsområde i sjø (6710)      207,5   
 
Hensynssoner (inngår i andre formål) 
H370  Fareområde –høyspent 
H730 Båndlegging jfr. Lov om kulturminner 
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5.3 Beskrivelse av reguleringsformålene og tiltak 
 
 Bebyggelse og anlegg 
     
 
Fritidsbebyggelse - Frittliggende  BFF (1121) 
Omfatter områdene BFF 1- 5 som er avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse hvor også 
eksisterende fritidsbebyggelse inngår.  
Trafikkarealer, fellesområder, nødvendige servicebygg og areal for teknisk infrastruktur 
inngår i formålet. Antall enheter innenfor hvert område fremgår av reguleringsbestemmelser 
Maks bebygd areal (%BYA) for er satt til 30 %   
 
 
 
Fritidsbebyggelse - konsentrert  BFK(1122) 
Omfatter områdene BF5 1- 5 som er avsatt til ny fritidsbebyggelse som har karakter av 
rorbu/sjøhusbebyggelse. Dette blir avgrensede områder hvor bygninger står relativt tett og 
utnyttingsgrad er høy. All bebyggelse innenfor disse områder vil bli fundamentert med peler i 
sjø med minst mulig grad av terrenginngrep.  Dette vil være boenheter både for salg og til 
utleie 
Trafikkarealer, fellesområder, nødvendige servicebygg og areal for teknisk infrastruktur 
inngår i formålet. Antall enheter innenfor hvert område fremgår av reguleringsbestemmelser 
Maks bebygd areal (%BYA) for er satt til 70 %   
 
 
 
Småbåtanlegg i sjø m/tilhørende strandsone - BBS(1588) 
Det er avsatt tre områder for områder for dette formål. 
 
BBS 1 
Her er tenkt etablert det sentrale småbåtanlegget for Buøya Kystferie med flytebryggeanlegg 
for anslagsvis 40- 60 båter, gjestebrygge, samt nødvendig infrastruktur og landanlegg. Det vil 
innenfor dette område tillates nødvendig utmudring og ev. etablering av molo 
 
 
BBS 2 
Området avsettes til mindre flytebryggeanlegg, småbåtkai og gjestebrygger 
 
BBS 3 
Område for mindre småbåtanlegg/flytebrygger), oppankring mindre båter og rampe for 
utsetting av båter. Det kan tillates mindre mudrings og utfyllingsarbeider innenfor området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naust/uthus - BUN(1589) 
 
BUN 1 
Området ligger i direkte forlengelse av BBS 1 og er tenkt nyttet til naust og båtgarasjer i 
rekke, samt anlegg for utsetting/opptrekk båter. Trafikkarealer, fellesområder, nødvendige 
servicebygg og areal for teknisk infrastruktur inngår i formålet. Det tillates at området 
opparbeides med utfylling i sjø.  
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BUN 2 
Det er i dette området eksisterende naustbebyggelse/tomter. Ny bebyggelse her vil være 
mindre naust/båtgarasjer for boenheter innenfor områdene BFF 1 og BFK 1 
 
Parsellhage -  BHP (1630) 
Formålsområdet har tidligere vært nyttet til landbruksformål (grasproduksjon) og planlegges 
avsatt til parsellhager for brukere/beboerere i anlegget.  Det tillates oppført mindre 
bygg/anlegg knyttet til bruken av området (redskapsboder, levegger ol) 
Området vil gi plass til 30 - 50 parsellhager med en antatt størrelse på rundt 50 m2 
 
 
Annet uteoppholdsareal - BAU (1690) 
 
Med ca 150 boenheter og rundt 4 - 600 personer med fullt belegg vil det være behov for 
tilrettelagte områder for lek, idrett og fritidsaktiviteter. Det er innenfor dette område forutsatt 
opparbeiding av arealer for ballspill, lek og rekreasjon. Tilrettelegging av området forutsetter 
oppfylling av nødvendig areal. 
 
 
 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål- BKB 1 - 5 (1800) 
Det er forutsatt investeringer i anlegg for næringsaktivitet innenfor reguleringsplanområdet. 
Dette vil i første rekke være snakk om utleievirksomhet, hotelldrift, 
event og opplevelsesturisme, samt etablering av servicetilbud generert av basistilbud. 
Næringsaktivitet er lokalisert innenfor 4 områder for kombinerte bygge og anleggsformål. 
 
BKB 1 - (1170,1320,1330) 
Det kan innenfor dette område oppføres inntil to høyhus som skal inneholde leiligheter, 
hotell, restaurant/kafevirksomhet samt evt service og forretningstilbud. Dette vil bli 
signalbygg hvor en ser for seg et panorama utsiktspunkt på toppen, som vil kunne bli en 
turistattraksjon. Det vil i tillegg være aktuelt å oppføre rorbuer/sjøhus for utleie og for bruk for 
ansatte/driftspersonell. 
Realisering av høyhus vil være avhengig av flere faktorer. Alternativ bebyggelse av området 
vil være noen mindre leilighetsbygg samt rorbuer/sjøhus.  
 
BKB 2 (1120/1170/1330) 
Område for rorbuer, utleievirksomhet, kafe/servering samt service/tjenestetilbud (utleie 
sykkel/båt/kajakk etc) 
 
BKB 3 (1120/1170) 
Område for rorbu/sjøhus samt utleievirksomhet/overnatting 
 
BKB 4(1120/1170) 
Område for rorbu/sjøhus samt utleievirksomhet/overnatting 
 
BKB 5(1120/117071300) 
Område for fritidsbebyggelse og utleievirksomhet. Det kan innenfor området oppføres 
bygninger for fritidsbebyggelse/overnatting/utleie samt næringsaktivitet. 
 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kai - SK (2041) 
Aktivitet i området vil etterhvert generere behov for båttransport i form av chartertrafikk til/fra 
anlegget. Det vil derfor være behov for havnefasiliteter som kan ta imot litt større hurtigbåter. 
Det kan innenfor dette område etableres kai og flytebrygge, samt nødvendig tilhørende 
anlegg og bebyggelse. 
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Veier 
 
O_SKV (2011) 
Planlagte utnytting vil generere betydelig trafikkøkning sammenlignet med dagens situasjon. 
Det vil derfor måtte opparbeides ny adkomstvei til området. Denne vil følge eksisterende 
trace og omfatter også ny tilslutning til fv.809. Veg reguleres som offentlig vegformål. 
Tidspunkt for iverksetting framgår av rekkefølgebestemmelser 
 
SKV 
Interne veger innenfor planområdet. Disse vil bygges ut i takt med utvikling av de enkelte 
formålsområder. Omfattes av rekkefølgebestemmelser. Totalt er det planlagt ca 1.500m 
kjøreveier i      
 
      
Annen veggrunn tekniske anlegg- SVT(2018)   
Omfatter areal for grøft og fyllinger, møteplasser  
 
 
Parkering SPA 1 og 3 – 7(2080) 
I BFF områder, område BKB 2 og  BKB 5 inngår parkeringsareal i formålet. For BFK 
områder, område BKB 1 og 4,  samt for frilufts, - tur og rekreasjonsområder er det er avsatt 
egne parkeringsarealer totalt 7 områder.       
 
 
o_SPA 2 
Med tanke på at området vil bli et attraktivt rekreasjonsområde/turmål for lokalbefolkning og 
allmenheten, samt at vei fram til området skal karakter av offentlig vei er område  o_SPA 2 
avsatt til offentlig parkeringsplass,. Det forutsettes at det her skal gis plass til 10 
parkeringsplasser.  

Grønnstruktur 
Naturområde- GN (3020) 
Området på Raudhomen er avsatt med tanke på rekreasjon. Det skal ikke gjøres fysiske 
tiltak i området utover ev, tilrettelegging for benker/sittegrupper  
 
Turdrag - GTD (3030) 
Fra parkeringsplass ved ankomst til anlegget og fram til område BFK 1 er det  lagt opp til  at 
det skal være et naturlig  sammenhengende areal for turaktiviteter med gangsti lang sjøen 
med tilhørende rasteplasser. Formålet knytter også sammen VFS 1,  VFS2 og  BAU 
   
Park – GP (3050) 
Det etableres en mindre park mellom parkering SPA 1 og havet som vil bli et naturlig 
oppholdsområde med benker og sittegrupper. Området opparbeides med beplantning og 
grøntarealer. 
     
 
 
Landbruk, natur og frilufsformål samt reindrift 
Friluftsformål - LF (5130) 
Dette er områder for tur-og friluftsaktiviteter. I område LF1 og LF2 tillates ingen  
fysiske tiltak utover ev. tilrettelegging av gangstier 
I område LF3 tillates gjennomført mindre terrenginngrep samt anlegg/konstruksjoner for å 
bedre tilgjengelighet og legge til rette for bålplass, gapahuk, rasteplass ol. 
Innenfor LF3 er det 2 forminner(gravhauger) som må hensyntas. 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Havneområde i sjø  - VHS1/VHS2(6220) 
 
Formål er i hovedsak manøver/trafikkareal for båttrafikk til småbåtanlegg og kaiområde. 
Innenfor områdene kan det etter søknad gis anledning til etablering av nødvendige 
fortøynings- og adkomstanlegg . 
 
Friluftsområde i sjø - VFV (6710 
Område for almen ferdsel, fiske og tradisjonell bruk, hvor det ikke planlegges tiltak  
 
Friluftsområde i sjø m/tilhørende strandsone – VFS 1 - 3 (6720)  
Det er avsatt 3 områder med dette arealformål hvor formål i hovedsak er bading, 
friluftsaktiviteter og rekreasjon. Områder tilrettelegges for adkomst med tanke på universell 
utforming. 
 
VFS 1 
Område for friluftsliv, vannaktiviteter ol. Det tillates gjennomført mudring og oppfylling i deler 
av området. Anlegg/innstallasjoner for aktiviteter knyttet til formålet kan tillates. 
 
VFS 2 
Området vil være et naturlige sted for vannaktivitet, bading lek og rekreasjon. Det kan tillates 
mindre terrengmessige inngrep for å økte tilgjengelighet og brukervennlighet. 
 
VFS 3 
Området grenser mot tilsvarende friluftsområde på land og utgjør tilsammen en helhet som 
gir gode muligheter for bading, vannaktiviteter, rekreasjon og opplevelse. 
Det kan tillates mindre terrengbearbeiding for adkomst og brukeropplevelse. 
Rampe for utsetting/opptrekking av småbåter med adkomst mot parkering kan etableres. 
  
 
 
 
Hensynssoner (inngår i andre formål) 
  
H 140 - Frisiktsone 
Angir frisikt området i kryss mellom adkomstvei og fv.809 
 
H 370-  Fareområde - høyspent 
Hensynssone for høyspentlinje (luftspenn) over adkomstvei. 
Ledninger må sikres med doble oppheng i  respektive høyspentmaster 
 
H 730 - Bådlegging ihht. Lov om kulturminner 
Sikringssone rundt 2 gravhauger. Arealformål er LNFR (5130 friluftsformål) 
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5.4.  Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Byggegrenser 
Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser hvor ikke grenser ikke framgår av plankart. 
 
Bebyggelsens høyde 
All bebyggelse som skal benyttes til boenheter/opphold skal legges på en høyde tilsvarende  
et terrengnivå på kote +.3.0  
Underordnede bygninger og konstruksjoner kan etableres på terrengnivå kote +2.63 
Bebyggelsens egenhøyde fremgår av reguleringsbestemmelser for det enkelte arealformål. 
Generelt vil bebyggelse i BFF områder være 1 etg. med pult/flatt tak, mens 
rorbu/sjøhusbebyggelse BFK områder, vil være 11/2 – 2. etg med tradisjonelt saltak. 
Innenfor BKB 1 planlegges høyhus(leilighetsbygg) som kan ha en totalhøyde på kote. + 32m 
 
Grad av utnytting  
Utnytting av områder er angitt i % BYA. For området er det estimert en total 
utbyggingsramme (BRA) på ca 15.000 m2 
Utnyttingsgrad for det enkelte område framgår av reguleringsbestemmelser samt i vedlagt 
tabell med oversikt over alle arealformål i planen. 
 
 
 
Utforming  
 
Hytter 
Frittliggende fritidsboliger BFF skal oppføres i 1. etg. med flate tak.Plassering  skal være 
tilpasset terrengformasjoner. Materialvalg skal primært være tre eller naturstein. Farger kan 
være varierende i nyanser fra lys eik til mørk brun. Bygninger på bart fjell kan ha nyanser i 
grått. Taktekke av ikke reflekterende materiale med grå eller sort farge. Maks BRA for 
tomtene skal være totalt 100 m2 (inkl. anneks) 
 
Rorbuer/sjøhus 
Denne bebyggelsen blir fundamenter på peler i sjø. Antatt størrelse vil variere fra 40 - 80 m2 
grunnflate og 11/2 – 2 etg. Dette vil ikke bli ”tradisjonelle” rorbuer, men moderne bygg med 
mye glass i fasade mot sjø og med elementer fra sjøhusbebyggelse (form, takvinkel) 
 
 
Naust/båtgarasjer 
På naustområder skal naust bygges i rekker, med minimum 4 enheter i hver rekke.  Hver 
enhet er i bredde 4 m x lengde 8 m. Takvinkel skal være 36 grader og. Alle enheter skal 
være i tradisjonelle farger (rødt/oker), med sorte/grå ikke reflekterende taktekking i lik 
utførelse. 
 
Høyhus (leilighetsbygg/hotell) 
På feltet BKB 1 kan det føres opp et høyhus (reguleringsbestemmelser åpner for et mulig 
bygg 2) med kote opptil K+32, samt fritidsbebyggelse/sjøhus med kaifront. Høyhus skal 
inneholde leiligheter for kjøp og eller utleie. I deler av byggene kan det legges opp til 
hotelldrift med tilhørende tjenester, som konferanse osv.  
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5.5. Infrastruktur og Teknisk anlegg 
 
Generelt 
Planlagt utbygging av området forutsetter at infrastruktur (vann, vei, elforsyning samt 
avløpsanlegg) må utbedres og forsterkes.  
 
Veg 
 
Adkomst og interntrafikk 
Realisering av planforslag vil medføre betydelig trafikkøkning, sammenlignet med dagens 
situasjon, spesielt i sommerhalvåret. Eksisterende avkjørsel fra fv.809 og adkomstvei må 
bygges om og utbedres. I forhåndsuttalelse fra vegvesenet sies det et eksisterende 
avkjørselspunkt kan benyttes, men at denne må utformet som et kryss ihht. gjeldende 
normer.  
Adkomstvei reguleres med 4 m kjørebane. Innenfor området etableres kjøreveier som vist på  
plankart med. Kjørebane for disse er 2,5 -3 m. 
 
 
El. forsyning/energiløsninger 
El tilførsel til området må styrkes. De legges ny høyspentkabel fra linje ved fv.809 inn i 
planområdet og ny trafostasjon etableres. 
 
 
Vann 
 
Tilførsel 
Pr idag er  området  forsynt med en 32 mm ledning noe i utgangspunktet som var forsyning 
til et tidligere bolighus.  Det må legges ny vanntilførsel til området. Denne må ha tilstrekkelig 
kapasitet til forsyning av 150 boenheter samt slukkevann. 
 
 
Fordeling 
Fra en fordelingskum sentralt i området må det etableres fordeling til de enkelte 
byggeområder 
 
 
Avløpsanlegg 
Det planlegges benyttet 3 4 minirenseanlegg med egne utslipp til resipient. Utbygging med  
selvfallsledninger blir på grunn av terreng vil bli vanskelig. Bruk av 
pumpestasjoner/pumpeledninger vil nok være det mest formålstjenlige også for å oppnå en 
mest skånsom utbygging med tanke på naturinngrep, 
 
 
Renovasjon 
Det må etableres et eget mottakspunkt med i tilknytning til planområdet. Denne foreslås 
plassert i kanten av område SPA 1. Det forutsettes benyttet anlegg med nedsenkede 
beholdere. 
 
 
Beredskap  - Brann og redning 
Adkomst 
Veier må ha tilstrekkelig bredde for utrykningskjøretøy 
 
Slukkevann 
Det må etableres tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter for å ivareta behovet for effektiv 
slukkeberedskap 
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5.6 Eieform anlegg  
 
Adkomstvei og parkering 
Vei fra fv 809 fram til parkering o_SPA 2 og o_SPA 2 reguleres til off. formål. Tiltakshaver er 
ansvarlig for opparbeiding iht. avtalte forutsetninger/normer . Dønna kommune overtar drifts 
– og vedlikeholdsansvar for vei og parkering når denne er ferdig 
 
Vann – og avløpsanlegg 
Fullt utbygd vil det kunne være ca 150 brukere tilknyttet vann-og avløpnettet. I og med at 
dette er anlegg som skal finansieres med tilknytning-og årsavgifter, vil de være naturlig at 
Dønna kommune overtar disse etterhvert som de bygges ut. Det forutsettes da at anlegg 
utformes og bygges ihht. de krav som kommunen stiller. Utbygging av hovedforsyning fram 
til området må ses i sammenheng med øvrig infrastruktur (vei/strøm) 
Utbyggingsansvar og rekkefølge avklares gjennom planprosessen 
 
Strøm 
Netteier besørger framføring av høyspentkabel, trafo og nødvendige fordelingspunkter. 
Utbygging bør i den grad det er praktisk mulig ses i sammenheng med vegutbedring og 
vannforsyning. 
 
 
 
5.7. Terreng og naturinngrep 
 
Reguleringsplanen forutsetter betydelige tiltak i form av ny bebyggelse og infrastruktur. Dette 
vil naturligvis endre områdets karakter totalt, i og med at det her skal etableres en 
”ferie/fritidslandsby”. Totalt er det planlagt 28 frittliggende hytter og rundt 70 sjøhus/rorbuer  
samt 1 høyhus  med rundt 40 leiligheter. I tillegg skal det tilrettelegges områder for service -
og aktivitetstilbud. 
Tiltakshavers filosofi er at utbygging skal skje med minst mulig grad av naturinngrep som gir 
sår i terrenget. Det er likevel ikke mulig å skape et urbant miljø uten å foreta fysiske tiltak i 
terrenget. Det tilstrebes i størst mulig grad massebalanse innenfor området med minst mulig 
inntransport dvs. massetilførsel fra andre områder. 
Det er utarbeidet en kartskisse som viser større planlagt tiltak, type og omfang. 
 
 
Veier og parkeringsarealer 
Veiføringer er lagt slik at det vil bli minimalt med sprengningsarbeider og ingen skjæringer. 
Tilførselsvei fra fv.809 til planområdet legges i eksisterende trace og medfører mindre 
terrenginngrep. Tilførselsvei reguleres med 4 m veibredde(kjørebane), mens interne veier i 
feltet opparbeides med kjørebane 2,5 -3 m 
Alle områder for parkering opparbeides med fylling/planering innenfor relativt flate områder.  
 
 
Traceer for vann,avløp strøm 
Grøftetraceer skal legges slik at en i størst mulig grad unngår sprengning. Det tilstrebes 
utstrakt bruk av ”grunne” grøfter/isolerte ledninger, og primært i vegtracer hvor dette er mulig  
Distribusjon av strøm skal utelukkende skje med jordkabel. 
 
 
Sprengningsarbeider/masseuttak 
Større arbeider av denne type vil i hovedsak være innenfor område BKB 1 og BKB 4. 
Forøvrig vil det kun være mindre masseuttak .  
Antatt uttak av fjell vil totalt være rundt 8.000 – 9.000 m3.fm. Av dette vil rundt 6.000 m3 bli 
tatt ut innenfor område BKB 1 
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Mudring/fyllinger 
De sentrale områder som skal nyttes til aktivitetsområde for barn og unge, samt arealer for 
næring (kombinert bygge-og anleggsformål), betinger heving av terrenget. 
Videre vil mudring være nødvendig for å tilrettelegge for planlagte småbåtanlegg 
Som tidligere nevnt vil en i størst mulig grad tilstrebe massebalanse og all utfylling vil i 
prinsippet skje med masser som tas opp i strandsonen. Dette gir ingen åpne ”sår” i naturen,  
og i løpet relativt kort tid vil områdene være revegetert 
 
Større tiltak av denne type vil skje innenfor følgende arealformål med antatte volum: 
 
BKB 1 
Mudring ≈ 6.000 m3 
Oppfylling ≈ 6.000m3  
 
BKB 2 
Oppfylling ≈ 7.000 m3 
 
BAU  
Oppfylling ≈ 10.000 m3 
 
SPA 1 
Oppfylling ≈    4.000m3 
 
VHS 1 
Mudring ≈  5.000m3 
 
VHS 2 
Mudring ≈    900m3 
 
BKB3 
Oppfylling ≈1.000m3 
 
BBS 2 
Mudring ≈ 2.000m3 
 
BUN 1 
Oppfylling = 2.000m3 
 
VHS 1 
Mudring 6- 8.000m3 
Mulig fylling inntil 4.000m3 
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5.8. Rekkefølge 
 
Generelt 
Før tiltak innenfor det enkelt utbyggingsområde kan tas i bruk skal; 
veg, vann/elforsyning samt avløpsanlegg for det angjeldende område være ferdigstilt og 
godkjent. I den grad det er formålstjenlig legges ledningsanlegg i fellesgrøfter primært i vei 
 
Utbyggingsrekkefølge – byggeområder 
De første områdene som bygges ut er områder for frittliggende fritidsboliger. Etterhvert som 
det enkelte BFF felt igangsettes vil ogå infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) måte 
ferdigstilles. Større arbeider med mudring, fylling og sprengningsarbeider komme tidlig da en 
er avhengig av tilgjengelige masser.   Områder for konsentrert fritidsbebyggelse (BFK) vil bli 
igangsatt når en gitt andel av det enkelte felt er solgt. Disse vil bli realisert av tiltakshaver 
eller andre utbyggere og her vil etterspørsel/marked være bestemmende for 
utbyggingsrekkefølge. Dette vil også gjelde BKB områder. 
Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å gi en detaljert rekkefølge med unntak av BFF 
områder og infrastruktur, men en ser for seg følgende rekkefølge: 
1. BFF 3 + nødv. infrastruktur 
2. BFF 4 + nødv. infrastruktur 
3. BFF 2 + nødv. infrastruktur 
4. BFF 1 + nødv. infrastruktur 
5. Vei til Raudholmen 
6. Oppstart BFK felt 
6. Større mudrings og spregningsarbeider 
7. Opparbeiding BKB områder 
 
 
 
 
 
6. KONSEKVENSUTREDNING OG ROS - ANALYSE 

 
6.0 Innledning 
 
Det er i kommuneplanprosess foretatt konsekvensutredning og ROS -analyse.  
Det er dermed ikke krav til selvstendig ny utredning. Dønna kommune har også i 
oppstartsmøte lagt til grunn at foreliggende dokumenter vil vær gjeldende for dette 
planarbeid, men at det i bestemmelser til kommuneplanens arealdel er stilt følgende krav: 
 
4.9 Kombinerte formål, fritids- og turistformål/fritidsbebyggelse, framtidig (BKBF1-2). 
 
d)  I detaljreguleringsplan for områdene skal følgende tema vurderes spesielt:  

• Reindrift  
• Landskap   
• Havnivåstigning   
• Friluftsinteresser 

 
Vi har i tillegg valgt å foreta utfyllende vurdering av samfunnsmessige konsekvenser 
herunder næringsliv og sysselsetting 
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6. 1 Reindrift 
 
Hvilke effekter vil gjennomføring av plantiltak ha for reindriftsnæringa 

 
 
I Dønna kommune har Røssåga/Toven reinbeitedistrikt beiterettigheter.  
Beitedistriktet har tidligere uttrykt bekymring for at vinterbeite er en knapphetsressurs. 
Reindriftskart for Nordland og kommuneplanens arealdel viser områder for vinterbeite samt 
flytteleier for rein. 
Bortsett fra deler av adkomstvei vil ikke planlagte tiltak fysisk berøre reindriftsinteresser. 
Økt trafikk til og fra området vil kunne være et tema, men med tanke på oppholdstid og 
samtidighet anser tiltakshaver ikke at dette skulle føre til konflikter. 
Grense for tiltak ble også endret gjennom kommuneplanprosessen, slik at det nå ikke er 
gjøres inngrep øst for Buøyvalen med unntak av utbedring avkjørsel og adkomstvei 

 
 

Konsekvens 
Liten, negativ 

 
 

Avbøtende tiltak 
Ingen 

 
 
 
 
 
6.2  Landskap, fjernvirkning og estetikk 

 
Hvordan påvirkes det visuelle inntrykk av de planlagte tiltak. 
Det skal redegjøres for landskapsvirkningene av tiltaket, og det skal vurderes hvilke 
avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekter, både i forhold til 
landskapsopplevelsen og for naboer.  

 
Opparbeiding av planområdet. forutsetter betydelige tiltak i form av ny bebyggelse og 
infrastruktur. Dette vil naturligvis endre områdets karakter totalt, i og med at det her skal 
etableres en ”ferie/fritidslandsby”. 
Arbeidet med planene for området har imidlertid gått over flere år, området er i 
kommuneplanens arealdel godkjent for bruk til planlagte formål og omfang av tiltak er kjent, 
om ikke i detalj. 
Det er ikke mulig å gjennomføre planens intensjoner og skape et urbant miljø uten å foreta 
omfattende fysiske tiltak som medfører endringer av landskap og inntrykk av området. 
Disse forhold må anses å være avklart gjennom tidligere planprosess som har ført fram til 
dagens status som BKBF 2. 
 
 
 
 
Landskap/terreng 
Utfordringen ligger da i gjennomføring og hvordan dette kan løses med minst mulig endring 
av landskap og sår i terreng. I planbeskrivelse er alle større terrenginngrep beskrevet med 
antatt volum og vist på kart.  
Tiltakshavers filosofi er å bevare terreng i den grad det er mulig og samtidig realisere 
visjonen bak prosjektet på en formålstjenlig måte. 
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Det tilstrebes i størst mulig grad massebalanse innenfor planområdet da dette totalt sett vil 
være det mest bærekraftige og miljømessige beste alternativ. 
Med unntak av veier og parkering vil områder som berøres av større terrenginngrep være 
under 20% av totale areal som er avsatt til utbyggingsformål. 
Ingen av disse tiltak vil framstå som ”sår” i terrenget,med unntak av ei skjæring i en lengde 
av  ca.50 m på Raudholmen. Denne vil imidlertid bli skjult av bebyggelsen og vil ikke kunne 
ses på avstand. 
 
Bebyggelse, fjernvirking og estetikk 
Visjonen er å skape en ”ferielandsby” på Buøya. Dette medfører en god del bebyggelse som 
som tidligere nevnt, og vil forandre inntrykket av området. Tiltakshaver har gjennom modell 
av området og med endel illustrasjoner og perspektivskisser forsøkt å visualisere hvordan 
området vil fremstå ferdig utbygd.  
Frittliggende lav bebyggelse i sentrale områder av øya og mer konsentrert bebyggelse  i 5 
avgrensede felt,  med trekk av tradisjonell sjøhusbebyggelse brutt opp av friluftområder vil 
skape et spennende miljø uten at det føles for tett. 
Sentrum i ”landsbyen” blir de sentrale områdene mellom BKB 1 og Raudholmen, med 
høyhus, næringsaktivitet, overnatting, servering og møteplasser. Her vil en oppleve følelsen 
av et urbant kystmiljø men samtidig være tett på naturen. 
Plan om et høyhus med skissert høyde kan virke fremmed både i landskap og miljø, men vil 
være et spennende og spektakulært innslag som kan bli en turistattraksjon, i egenskap av 
arkitektur og som et unikt panoramautsiktspunkt. 
 

 
Konsekvens 
Anleggsfase - Liten negativ  
Avsluttet uttak - ubetydelig 
  
Avbøtende tiltak 
Helhetlig planlegging av bebyggelse og arkitektonisk utforming 
 
 
 
6. 3  Friluftsliv,  unges oppvekstvilkår og folkehelse 

 
Hvordan vil tiltak påvirke bruken som friluftsområde, og vil plangjennomføring påvirke 
oppvekstvilkår og folkehelse 

 
Vi har valgt å se disse temaer under ett for de de griper inn i hverandre og fordi det her er 
snakk om et betydelig tiltak, i et grisgrendt område i et lite lokalsamfunn.  
Planområdet ligger i strandsonen og krever derfor spesiell oppmerksomhet, fordi det ligger 
sterke nasjonale føringer og aktsomhet vedrørende tiltak i denne sonen. Allmenhetens 
tilgang til sjøen står meget sterkt og må derfor vektlegges, spesielt i områder som blir mye 
brukt, eller er av særskilt karakter. 
Området er ikke registrert friluftslivsverdier innenfor formålsområdet, men deler av området 
benyttes til nærtur -og rekreasjon for fritids- og faste beboere i området. Området vil etter 
utbygging fremstå som et attraktivt, tur, friluft- og rekreasjonsområde både for beboere, 
besøkende og lokalbefolkning. Flere tilrettelagte friluftsområder, leke -og oppholdsområder 
vil gi mange muligheter for unge i alle aldre. Det vil også kunne skapes nye tilbud som følge 
av større befolkningskonsentrasjon og aktivitet i området.  
Tiltaket vil oppleves som positiv, og i en kommune med befolkningsnedgang vil en føle at et 
såpass stor og unikt prosjekt vil skape optimisme og trivsel. 
 
Konsekvens 
Positiv + 
  
Avbøtende tiltak 
Ingen 
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6. 4 Havnivåstigning 
Global oppvarming vil føre til at verdenshavene stiger og på sikte utgjøre en trussel mot 
lavtliggende områder langs kysten. 
Statsforvalteren i Nordland har utarbeidet en tabell med oversikt over prognosert 
havnivåstigning 
 
Kommune  Sted  Returnivå stormflo NN2000 (cm)  

  20 år  200 år  1000 år  

Dønna  Solfjellsjøen  263  285  299  

 
 
Bruk av framskrivinger av havnivå for planleggingsformål 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir råd til kommuner og andre om 
hvordan havnivåendring og stormflo skal håndteres i planleggingsarbeid. Tabellen gir de 
kommunevise tallene for sikkerhetsklasser med klimapåslag som DSB anbefaler å rundes av 
til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.  
 
Sikkerhetsklasse 1 (TEK10/17)med klimapåslag 263 cm over NN2000 
Sikkerhetsklasse 2 (TEK10/17)med klimapåslag 285 cm over NN2000 
Sikkerhetsklasse 3 (TEK10/17)med klimapåslag 298 cm over NN2000 
(Dette er de samme tallene som finnes i DSBs veileder Havnivåstigning og stormflo - 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016), ferdig regnet om i forhold til NN2000.) 
 
  
 
Det er er i reguleringsplan forutsatt at all bebyggelse for beboelse og opphold skal ligge på 
min kote +3.0 dvs ihht  Sikkerklasse 3 (TEK 17) 
 
Konsekvens 
Liten negativ - 
  
Avbøtende tiltak 
Bebyggelse legges ihht. sikkerhetsklasse 3 
 

 
 
 
6.5 Næringsliv og sysselsetting 

 
Hvilke  virkninger for virksomheten og samfunnet, vil en kunne oppnå ved gjennomføring av 
planlagte tiltak. 

 
 

Gjennomføring av planen vil kunne gi store ringvirkninger både til lokalsamfunnet og 
regionen. Et anlegg i den størrelsesorden som skissert vil bety en periodisk 
”befolkningstilvekst” på anslagsvis 4 - 600 personer.  
Tiltaket vil skape økt behov for tjenester og tilbud innenfor områder som, transport, 
servicenæringer, varehandel og kultur/fritidstilbud. 
I gjennomføringsfasen vil lokalt næringsliv kunne bli tilført en betydelig oppdragsmengde i 
form av bygge og anleggskontrakter, noe som igjen vil medføre økt sysselsetting og 
kompetanseoppbygging. 
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Et såpass stort anlegg på et konsentrert område vil også kunne legge grunnlag for nye 
servicetilbud spesielt innenfor reiseliv. 

 
Sysselsettingseffekt i driftsfasen vil på nåværende tidspunkt være vanskelig å kvantifisere så 
lenge en ikke vet hvilke service/tjenestetilbud som kan bli etablert i tilknytning til området. 
Den mest åpenbare effekt vil nok være økt omsetning innenfor varehandel, transport og 
reiselivsbedrifter. Et økt antall besøkende og deltidsinnbyggere som anslått vil styrke 
eksisterende næringsliv og gi rom for utvidelse og nye etableringer. 

 
En realisering av tiltaket som planlagt vil også innenfor offentlig sektor gi positive 
ringvirkninger. Det planlegges totalt ca 150 boenheter noe som vil bety betydelige inntekter  
for Dønna kommune i form av eiendomsskatt og kommunale avgifter.  
Dette er prissatte konsekvenser, men vi har ikke vurdert størrelse/omfang av disse,  
 
Konsekvens 
Middels positiv 
  

 
 

 
 
7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON  

 
Virkningene av foreslåtte planforslag er beskrevet og vurdert i konsekvensutredningen fra 
kommuneplanens arealdel samt supplerende konsekvensvurdering i dette dokument. 
Oppsummering av de tema som er behandlet i den supplerende vurdering kan 
oppsummeres  slik:  
 
Tema       Konsekvens  
Reindrift     Ubetydelig (0)  
Landskap/fjernvirkning    Liten negativ (-1 ) 
Havnivåstigning    Liten negativ (-1)  
Friluftsliv       Middels positiv(+) 
Næringsliv og sysselsetting   Middels positiv(+) 
  
Med bakgrunn i konklusjonene for disse tema, anbefales det at det legges til rette for 
gjennomføring av planforslag.  
 
 
 
 
 
8. RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE  
 
ROS-analysen innebærer kartlegging av sannsynligheten for uønskede hendelser som kan 
inntreffe. Analysen er en vurdering av potensielle farer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og viktige samfunnsfunksjoner.  
ROS- analyse inngår i kommuneplanens konsekvensutredning som er vedlagt.  
 
 
 
9. INNKOMNE MERKNADER/INNSPILL  
Kopier av brev fra høringsinstanser er vedlagt sammen med merknadsbehandlingen.  
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10. VIDERE OPPFØLGING 

 
Etter at planen har vært ute på høring vil innspill og merknader bli vurdert. På bakgrunn av 
disse vil det så bli avklart om plan og bestemmelser må endres eller omarbeides. 
Ved større endringer/innsigelser må planen legges ut til ny høring.  
 
Er det ikke innkommet vesentlige merknader, vil planen bli fremmet med tanke på endelig 
godkjenning. 
Når planen er vedtatt og plantiltak skal iverksettes, må nødvendig tillatelser og 
godkjenninger, ihht. gjeldende lovverk, være innvilget. 
 
 
 
 
 

 
11. Vedlegg 
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