
OPPSTARTSMQTE - BUY A (gn r 27 bn r 3).

Dato: 14.05. 2020
Deltagere:

Fra ut bygger : Reidar Flemming Olsen (t ilt akshaver), Gunnar M ikalsen (grunneier),
Odd Thorsvik (konsulent , t ilt akshaver).
Fra Dønna kommune: Nils Jenssen (ordf@rer), Tor Henning Jørgensen (rådmann),
Tryggve Solfjell (avdelingsingeniør byggesak), Linda Bamberg (avdelingsingeniør
kommunaltekniske anlegg).

I møtet presenterte t iltakshaver sine planer for området . Slik Dønna kommune oppfat ter
den fremst ilte modellen er dett e innenfor den arealbruk som kartdelen t il kommuneplanens
arealdel gir rom for.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Oppstart smøtet gjelder området merket BKBF 2 i kommuneplanens arealdel. Her er
området sat t av t il planlagt t urist og fr it idsformål.

Imidlert id ligger det en ut fordring i bestemmelser/ ret ningslinjer t il kommuneplanens
arealdel. I punkt 4.9., fra bokstav g) og ut står det følgende;

g) Utleie av hyt ter/ rorbu og/ eller leiligheter i områder som i reguleringsplan avset tes til
utleief ormål , t illates kun i t ilknytning t il eksisterende eller nye turistanlegg hvor
ut leievirksomhet f oregår som en integrer t del av turistanlegget.

h) Etablerte ut leieenheter kan på lengre sikt ikke utvikles t il private hyt ter.

i) Utleieenheter i områder avsat t t il ut leiehyt ter som ikke er integrert i turistanlegg, men
sombygningsteknisk set t kan brukes t il hyt ter og/ eller leiligheter kan ikke seksj oneres eller på
annen måte deles opp.

Retningslinj er:
I

Formålet angir og beskriver områder f or f ritids- og turistanlegg, hotell, ut leiehyt ter og
sj øanlegg som skal drives av private i en kommersiell sammenheng, samtidig som det f or
deler av områdene også kan etableres f ritidsbebygge/se i privat eie.
II
Statens vegvesen sine gj eldende håndbøker angir f øringer som gj elder f or utf orming og
dimensj onering av adkomst vei og avkj ørsler.

Denne formuleringen er ikke overens med det innspillet som t iltakshaver ga t il arbeidet med
autvikle kommuneplanens arealdel. I et tert id kan det virke som at kommunens
kvalitet ssikring av teksten, t il arealdelen, har sviktet på det te punktet. Problemst illingen ble
diskutert med Fylkesmannen i Nordland sommeren 2019, og det ble enighet om at
ut fordringen løses i forbindelse med utvikling av reguleringsplan for området .

SAMFERDSEL



Avkjøringen fra fylkesveien er allerede i dag lite t ilfredsst illende. Den må legges om, og
løsningen må være på plass før reguleringsplanen kan vedtas. Ut bygger har ansvaret for at
dett e bringes i orden.

Internt i området ble det presentert en lett ut bygging av internt veinett , med flere felles
parkeringsplasser. Det vil være mulig akjore frem t il boenhetene, men parkeringen skal skje
på t ilviste områder.

VANN, AVLP , KRAFT
I forbindelse med utviklingen av reguleringsplanen vil det også bli set t på løsninger for
kommunaltekniske anlegg og kraft forsyning. Ut bygger legger vekt på en skånsom ut bygging,
og det vil derfor være nat url ig aske ett er muligheter for a legge infrast rukt ur i vei -
event uelt t ildekket på overflaten. Foreløpig er tanken at det lages egne avlp sord ninger for
hvert enkelt felt i området .

Dønna kommune har ingen motforest illinger mot slike løsninger. Kommunen ber om abli
holdt informert om hvilke løsninger som velges, og forventet kapasitetsbehov. Dette for a
kunne innarbeide investeringene i kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

KONSEKVENSUTREDNINGER, RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSER
Konsekvensut redningene t il området finnes i planbeskrivelsen t il kommuneplanens arealdel
- fra side 260 til side 264. Risiko- og sårbarhetsanalysen er beskrevet på sidene 264 og 265.
Samlet vurdering, avbøtende t ilt ak og event uelle alternat iver er a lese fra side 266 t il 267.

Dønna kommune har ingen ytterligere kommentarer og innspill t il konsekvensut redninger og
avbøtende t iltak enn det som er beskrevet på disse sidene. I den videre planprosessen
forvent es det at de kommentarer fra eksterne myndigheter, som kom under arbeidet med
kommuneplanens arealdel, blir hensyntatt .


