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SAMMENDRAG 
Helgeland Havn IKS har inngått en avtale med Dønna kommune om utarbeidelse av en områdereguleringsplan for 
deler av Bjørn. Planområdet omfatter Bjørnsøya og Lissøya. 

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for havne- og næringsvirksomhet innenfor planområdet.  

Ønsket reguleringsformål er i hovedsak samsvarende med gjeldende kommunedelplan for Bjørn fra 2014, ut, med 
unntak av områdene FRI1 og LNFR10, som er avsatt til hhv friområde og LNFR-formål. Områdene ønskes nå 
omregulert til næringsformål. Innenfor LNFR10 er det registrert to automatisk fredede kulturminner som ønskes 
frigitt ifm. områdeplanen.  

Endringene i forhold til kommunedelplanen knyttes til en økt arrondering av både Bjørnsøya og Lissøya. Avhengig av 
framtidige byggeområder, kan det være aktuelt å legge til rette for en endret vegstruktur, bl.a. ved omlegging av 
Øysundveien, Dønnaveien og Moloveien. Videre er det aktuelt å legge til rette for flytting av ambulansestasjonen, 
med tilhørende flytekaianlegg. Det er i tillegg aktuelt å legge til rette for å utbedre fergeleiet, blant annet for å øke 
trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

Områdereguleringsplanen anses å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning av 
01.07.2017 iht. vedlegg I, pkt. 24; næringsområder med en utnyttelsesgrad på over 15 000 m².   

Tiltaket vurderes som delvis utredet ifm. gjeldende kommunedelplan, men kun på formålsnivå. Det er derfor 
utarbeidet et planprogram som sendes på høring samtidig med varsel om oppstart. Følgende temaer er identifisert 
som konsekvensvurderingstemaer: Landskap og topografi, Nærmiljø og friluftsliv.   
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 
Dønna kommune og Helgeland Havn IKS har inngått en samarbeidsavtale knyttet til utarbeidelse av 
en områdeplan for deler av tettstedet Bjørn, med Bjørnsøya og Lissøya.  

1.2 Formål med planarbeidet 
Formålet med plantiltaket er å tilrettelegge for etablering av havne- og næringsarealer innenfor 
ønsket planområde.  

Avgrensning av planområdet er vist i avsnitt 7.1. 

1.3 Krav om konsekvensutredning  
Det skal utarbeides en områderegulering som legger til rette for økt nærings - og havnevirksomhet.  

Gjeldende utnyttelsesgrad og størrelsen på arealene som omreguleres til næringsformål innebærer 
at områdeplanen vil åpne for etablering av bebyggelse på mer enn 15 000 m². Plantiltaket anses 
derfor å utløse automatisk utredningsplikt iht. Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017, 
vedlegg I pkt. 24; næringsbygg, bygg for offentlig eller privattjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med et bruksareal på mer enn 15 000m². 

Områdene som ønskes omregulert til næringsformål ble også foreslått regulert til næring ifm. 
utarbeidelsen av kommunedelplan for Bjørn, vedtatt i 2014. Arealbruken anses derfor som 
konsekvensutredet ifm. overordnet plan.  

I konsekvensutredningen ifm. kommunedelplanen ble imidlertid ikke virkningen av det konkrete 
plantiltaket vurdert, eksempelvis med etablering av bebyggelse og ev. flytting av veier. I tillegg kan 
det bli aktuelt å fylle ut større områder enn det kommunedelplanen åpner for.   

Foreliggende konsekvensutredning anses ikke som fullstendig dekkende for 
områdereguleringsplanen, utredningsplikten anses derfor ikke å være oppfylt. Det utarbeides derfor 
et planprogram med tanke på å avklare dette nærmere, herunder ev behov for supplerende 
konsekvensutredninger.  
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2 Planinitiativ  
I forståelse med Dønna kommune svares krav til planinitiativ iht. Forskrift om behandling av private 
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1, opp gjennom dokumentet her som 
behandles i et formelt oppstartsmøte, i en foreløpig versjon. 

Punkt Redegjørelse 

a) Formålet med planen Se avsnitt 1.2.  

b) Planområdet og om planarbeidet vil få 
virkninger utenfor planområdet 

I den grad planen vil få virkninger utover planområdet, 
vurderes dette primært å være knyttet til synlighet.  

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak 

Se beskrivelse av tiltaket i kap. 4. 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder Se beskrivelse av tiltaket i kap. 4.  

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet Se beskrivelse av tiltaket i kap. 4. 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, 
landskap og omgivelser 

Tiltaket vil medføre en endring av landskapet både på 
Bjørnsøya og Lissøya ved at det tas ut masser og fylles ut.  

Se også avsnitt 7.8. 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Aktuelt planområde omfattes av KPD for Bjørn. Tiltaket er i 
hovedsak i samsvar med gjeldende plan, med unntak av 
friområde og LNFR-område som ønskes omregulert til 
næringsformål.  

Det er 3 gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet.  

Se også vurderinger under kap. 5.  

h) Vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

Planområdet berører et kartlagt viktig friluftslivsområde, samt 
to automatisk fredede kulturminner.   

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

Forholdet til områdestabilitet og havnivåstigning osv. vil bli 
dokumentert gjennom planarbeidet.  

Ellers vil det som del av planen utarbeides en ROS-analyse iht. 
krav i PBL § 4-3.  

j) Hvilke berørte offentlige organer og 
andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Det avklares med Dønna kommune og gjennomføres iht. 
etablert praksis. 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning 
fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Planarbeidet gjennomføres iht. plan- og bygningslovens krav 
til medvirkning. 

Varsling om oppstart av planen og offentlig ettersyn 
annonseres i avis og på kommunen hjemmesider. Aktuelle 
naboer, grunneiere og fagmyndigheter blir informert direkte. 

Det legges opp til to offentlige informasjonsmøter i løpet av 
planprosessen 

l) Vurdering av om planen er omfattet av 
forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt 

Se også avsnitt 1.3. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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3 Beskrivelse av prosessen  

3.1 Planinitiativ  
Det er utarbeidet et planinitiativ som en del av planprogrammet, se kap. 2.  

3.2 Oppstartsmøte med kommunen 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 03.05.2021, se vedlagt referat. 

Helgeland Havn IKS har inngått avtale med Dønna kommune om utarbeidelse av områdeplanen, som 
er en kommunal plantype jf. plan- og bygningsloven.   

3.3 Fremdrift 
Det er lagt opp til følgende fremdrift for reguleringsprosessen:  

Aktivitet 2021/2022 

Oppstartsmøte med kommunen 03.05.2021 

Varsel om oppstart/planprogram på høring 19.05- 30.06.2021 

Behandling forhåndsinnspill/høringsuttalelser 01.07-05.07.2021 

Fastsettelse av planprogram 06.07.2021 

Konsept- og utredningsfase Juni - september 

Informasjonsmøte om konseptet September 

Utarbeidelse av planbeskrivelse med ev KU, plankart, 
planbestemmelser og ROS-analyse 

Oktober - november 

1.gangsbehandling Desember 

Informasjonsmøte om planforslaget Desember 

Offentlig ettersyn Desember - januar 2022 

Merknadsbehandling Februar 

2.gangsbehandling  Mars 
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4 Beskrivelse av utviklingsplanene 
Som grunnlag for konsekvensutredninger og områdeplan skal det utarbeides et konsept som er 
tilstrekkelig avklart mtp. reguleringsformål, byggeområder, vegløsninger, nye kaianlegg, samt 
bebyggelse, tomteopparbeidelse og parkeringsbehov mm. 

Som nevnt i avsnitt 3.3 legges det opp til dialog med berørte og andre i forbindelse med avklaring av 
endelige løsninger. Beskrivelsene under er således foreløpige.  

4.1 Byggeområder 
Det legges opp til å øke omfanget av tilgjengelige byggeområder, bl.a. gjennom uttak av masser og 
utfylling i sjø. Uttak gjøres i forbindelse med arrondering av næringstomtene på Bjørnsøya og Lissøya, 
samt på Finnholmen. 

Det er usikre grunnforhold innenfor deler av planområdet. Det skal derfor gjøres geotekniske 
undersøkelser/vurderinger tidlig i planprosessen for å avklare utfyllingsmulighetene innenfor 
planområdet.  

Endelig planavgrensning og størrelse på utfyllingsområdene, samt plassering av ev. ny kai avklares 
etter at grunnundersøkelsene er gjennomført.   

Endelig terrenghøyde på nye byggeområder avklares i løpet av planprosessen, bl.a. i lys av 
havnivåvurderinger.   

4.2 Bebyggelse  
Det legges opp til etablering av næringsbygg med enkle rektangulære volum. Volumstørrelser, 
høyder, utnyttelsesgrad og plassering av bebyggelsen vil være vesentlige forhold som skal avklares 
ifm. områdeplanen.  

I tillegg til næringsbebyggelse skal det vurderes etablering av nytt bygg for ny ambulansestasjonen. I 
tilknytning til ambulansestasjonen skal det vurderes etablering av ny kai. Dersom stasjonen flyttes, 
skal områdeplanen ta stilling til arealformål.  

4.3 Vegløsninger 
Avhengig av framtidig arrondering av byggeområder kan være aktuelt å legge til rette for en endret 
vegstruktur, bl.a. ved å legge om Øysundveien, Dønnaveien og Moloveien. På denne måten kan 
utnyttelses av næringsområdene optimaliseres, samtidig som det legges til rette for en mer effektivt 
og hensiktsmessig veiløsning. 

Vegløsningene i områdeplanen skal tilpasses en ev utvidelse av fergeleiet og en ev. relokalisering av 
ambulansestasjonen.  

Behov for regulering av veier internt i næringsområdene avklares i løpet av planprosessen.  

4.4 Fergeleiet 
Det er aktuelt å utbedre fergeleiet blant annet for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. En 
ev. utbedring gjørs i dialog med Fylkeskommunen som ansvarlig myndighet.  

4.5 Kaianlegg 
Det skal vurderes avsatt areal for fremtidig kaianlegg, da det ikke anses som dagens havn vil ha 
tilstrekkelig dybdeforhold for større båter.  
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4.6 Infrastruktur 
Deler av Bjørnsøya er allerede utbygd, det skal derfor ses til eksisterende infrastruktur og kapasiteten 
på denne. Det skal også ses til hvilke behov virksomhetene innenfor området har. Som en del av 
planarbeidet skal det utarbeides en overordnet infrastrukturplan.  

4.7 Områderegulering 
På grunn av områdets størrelse og langsiktige utbyggingshorisont utarbeides reguleringsplanen som 
en områdeplan. I utgangspunktet legges det opp til at områdeplanen skal være tilstrekkelig detaljert 
og avklart, slik at det ikke er behov for utarbeiding av detaljreguleringsplaner i etterkant før søknad 
om tiltak.  
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5 Rammer og premisser for planarbeidet  

5.1 Retningslinjer, lover og forskrifter 

5.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Det forventes at regionene og kommunene legger opp til en bærekraftig planlegging, som både 
sørger for gode levekår og tilstrekkelig boligbygging, i tillegg til utbygging av arbeidsplasser, samt at 
det legges vekt på økt verdiskapning og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer.  

Planen vil legge til rette for utbygging av arbeidsplasser, og vil være i tråd med nasjonale 
forventninger.   

5.1.2 Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.  

Planen legger til rette for en omfattende verdiskapning og næringsutvikling i kommunen. Areal 
innenfor planområdet er i hovedsak avsatt til næringsformål i gjeldende kommunedelplan. En 
ytterligere utvidelse av dette anses å kunne gi synergieffekter for virksomheter i området bl.a. i form 
av kortere transportavstander. Området ligger i nærhet til tettstedet Bjørn, noe som gjør at det vil 
være gangavstand til næringsområdet.  

5.1.3 Akvakulturloven 

Formålet med loven er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.  

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende akvakulturanlegg, og vil avhengig av størrelsen 
måtte behandles etter denne i tillegg til plan- og bygningsloven.  

5.1.4 Forurensningsloven 

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, redusere mengde avfall og fremme en bedre avfallshåndtering. 

Miljødirektoratet og fylkesmannen mottar søknader om forurensning fra ulike virksomheter, og kan 
gi utslippstillatelse på nærmere vilkår. 

Tiltak i planen kan utløse krav om behandling etter forurensningsloven. Plan vil kunne sette rammer 
for utslipp i anleggs- og driftsfase gjennom reguleringsbestemmelsene.  

5.1.5 Havne og farvannsloven 

Havne- og farvannsloven har som formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette 
for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn 
til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. 

Planen skal ta hensyn til lovkrav i havne- og farvannsloven.  

5.1.6 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

Loven fastsetter krav og mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler prinsipper for 

offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for all arealplanlegging. Beslutninger skal bygge 
på kunnskap om naturmangfold (kunnskapsgrunnlaget). 
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Hvordan prinsippene i lovens §§ 8 - 12 skal svares ut, er redegjort for i kap. 8. 

5.1.7 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på 
denne lovs formål. 

Planen vil berøre automatisk fredede kulturminner, forholde til kulturminneloven skal derfor omtales 
i planen, se også kap. 8.  

5.1.8 Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, 
opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

Planen vil berøre et friområde på Bjørnsøya, forholdet til friluftsloven skal derfor omtales i planen, se 
også kap. 8.  

5.1.9 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 

T-1442 skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 
planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at 
anleggseierne beregner støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. Støygrenser for de 
aktuelle sonene er angitt i retningslinjene. 

Forholdet til støy vil bli fulgt opp ifm. planprosessen. 

5.1.10 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjen stiller krav om at barn og unges interesser skal ivaretas i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan og bygningsloven. Det stilles krav til fysisk utforming slik at barn 
og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

Planen legger til rette for at avsatt areal til friområde i gjeldende KDP reguleres bort. Det er opplyst 
om at det finnes et større tilgjengelig areal i nærheten, som ev vil kunne utvikles. Barns interesser 
anses for å kunne bli negativt berørt som følge av tiltaket. Se også. pkt.5.1.8. 

5.2 Regionale føringer  

5.2.1 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Arealpolitiske retningslinjer er gitt i kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 og danner 
grunnlaget for fylkeskommunens politikk for arealforvaltning.  

Hovedmålet for arealforvaltningen i Nordland er som følger:  

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for 
næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og 
oppdaterte kommuneplaner.  
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Kapittel 8.4 i fylkesplanen sier følgende:  

Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og nødvendig 
infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag av 
ressursgrunnlaget i fylket. 

Arealplanleggingen skal sikre næringslivets behov for forutsigbarhet og legge til rette for 
utbyggingsareal, ressursgrunnlag og infrastruktur som vei, vann, kraftlinjer og bredbånd. 

Arealplanleggingen skal sikre vekst og utviklingsmuligheter for byer og tettsteder med 
hensyn til tilgang på tomter til næringsliv og boligbygging. 

Arealplanleggingen skal legge til rette for utvikling og bruk av fornybare energiressurser 
som vannkraft, vindkraft, havenergi, bioenergi med mer. 

Arealplanleggingen skal legge til rette for videreutvikling og nyetableringer av kraftintensiv 
industri. 

I planarbeidet er ovennevnte lagt til grunn.   

5.2.2 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen er en plan etter plan- og 
bygningsloven og omhandler de 10 vannområdene i vannregion Nordland og Jan Mayen. Planen har 
satt miljømål for alle vannforekomstene i vannregionen. Det generelle målet er å oppnå eller 
opprettholde god miljøtilstand innen 2021. Planen skal danne grunnlag for en felles forvaltning i 
skjæringspunktet mellom bruk og vern for alle aktører i vannregionen. 

Planen legges til grunn i det videre planarbeidet.  

5.2.3 Regional plan klimautfordringer i Nordland 

Regional klimaplan legger til rette for en målrettet innsats, og synliggjør hvordan 
Nordlandssamfunnet kan utvikle seg i en mer klimavennlig retning, planperioden er fra 2011-2020. 
Planens overordna målsetninger er blant annet at utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i 
forhold til 1991, og bidra til å redusere kommunene sårbarhet for klimaendringer.  

Etablering av et sammenhengende næringsområde med nærhet til havn, anses for å være i samsvar 
med regional plan.  

5.3 Kommunale rammer og føringer 

5.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Det aktuelle området er ikke omfattet at kommuneplanens arealdel vedtatt 26.02.2019.  
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Figur 1 Kommuneplanens arealdel 

 

5.3.2 Kommunedelplan Bjørn 

Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplans arealdel (23.04.2014) avsatt til hhv 
næringsbebyggelse; nåværende og fremtidig, småbåthavn, LNFR, havn, parkering, offentlig og privat 
tjenesteyting, bebyggelse og anlegg, havn, samt kjøreveg og samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
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Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Nordlandsatlas) 

5.3.3 Reguleringsplaner 

Ønsket planområde omfattes av tre reguleringsplaner: 

• Reguleringsplan Bjørnsøya, planId 1827_1008. Etter vedtak det gjennomført tre mindre 
vesentlig endringer; 20.06.2001, 31.01.2002, og 13.03.2003. 

• Reguleringsplan gang- og sykkelsti og fergeleie Bjørn, planId 1827_ 2006001. 

• Bjørn, planId 1827_1023. 

 

Planområdet omfattes også at et mindre areal ytterst på Lissøya, samt Finnholmen (NF2 i KDP) som ikke 
er regulert. 
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplaner, Nordlandsatlas 

 

Det er ikke kjent at det pågår annet reguleringsarbeid i nærheten av planområdet.  
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6 Offentlige og private tiltak 
Planlagt etablering forutsetter etablering av tilfredsstillende løsninger for vannforsyning, avløp, 
strømforsyning og tele/fiber. 

I utgangspunktet tenker en seg at både adkomstvegen og vegen omkring byggeområdene vil være 
offentlige veier, mens veier internt i næringsområdene vil være private veier.  
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7 Beskrivelse av området og aktuelle problemstillinger 
I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av planområdet med aktuelle problemstillinger knyttet til 
ønsket utbygging.  

Beskrivelsene er i stor grad basert på tilgjengelige fagdatabaser: 

Naturbase, Askeladden/Kulturminnesøk, NVE Atlas, NGU løsmassekart, Artsdatabanken, NIBIO 
Kilden, Nordlandsatlas, Kommunekart, Vann-nett m.fl. 

7.1 Eiendomsforhold 
De fleste eiendommene innenfor planområdet er eid av Dønna kommune, det er også noen få 
eiendommer som er eid av andre offentlige eller private aktører.  

Det gjøres nærmere rede for eiendomsforhold i planbeskrivelsen. 

 
Figur 4 Oversikt over tiltaksområdet og eiendommer, samt foreløpig avgrensning av planområdet. 

7.2 Planstatus 
Ønsket planområde berører arealer som inngår i både KDP for Bjørn og reguleringsplan for 
Bjørnsøya. Areal ytterst på Lissøya er ikke tidligere regulert.  

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak i samsvar med gjeldende KDP og reguleringsplan med to 
unntak; område avsatt til friområde i både KPD og reguleringsplan og uregulert område, avsatt til 
LNFR formål i KDP, ønskes nå omregulert til næringsformål.   



Områderegulering Bjørn, Dønna multiconsult.no 
Forslag til planprogram   7 Beskrivelse av området og aktuelle problemstillinger 

 
 

 
 

10225533-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 01 Side 18 av 31 

Ønsket om etablering av næringsformål på nevnte områder ble drøftet ifm. utarbeidelsen av 
gjeldende KDP, kommunen var da positiv til etablering av næring. Områdene ble imidlertid fjernet 
som næringsområder etter offentlig ettersyn, etter innspill og innsigelse fra offentlig myndighet. 

Planområdet omfattes av tre reguleringsplaner, aktuelle områder som overlapper med 
områdeplanen vil bli endret og opphevet ifm. ny plan.  

Forholdet til gjeldende planer vil bli omtalt og beskrevet i planbeskrivelsen.  

7.3 Eksisterende bebyggelse 
Bjørnsøya er i dag bebygd med et større oppdrettsanlegg på land med tilhørende tankanlegg og 
lagerhaller. Her er også et kontorbygg, et mindre forretningsbygg, en ambulansestasjon samt noen 
naust og et båtutsett.  

Ved Øysundet er det etablert en småbåthavn med tilhørende molo, det er også en flytebrygge ved 
ambulansestasjonen. På nordsiden av øyen er det et fergeleie og en utrigger. 

Midt på øya finnes det et gammelt gårdstun som har vært benyttet til kystkultursenter.   

 
Figur 5 Bebyggelse på Bjørnsøya (Kommunekart) 

7.4 Naturmangfold 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensene for naturmangfold vurdert for alle nye 
byggeområder. Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.   

Iht. Naturbase er det ingen eksisterende eller foreslåtte verneområdet innenfor eller i nærheten av 
planområdet. Det er heller ingen utvalgte naturtyper innenfor planområdet.  

Iht. Artsdatabanken er det gjort flere registreringer av fugler som; Ravn (LC), alke (EN), storspove 
(VU). I tillegg er det gjort registreringer av vekster som; bjørk LC, bekkelundlav (NT) og geitrams (LC). 
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Figur 6 Naturmangfold, Artskart  

Som illustrasjonen ovenfor viser er det ikke registrert arter som er sterkt eller kritisk truet innenfor 
planområdet.  

Når det gjelder naturmangfold i sjø og i strandsonen innenfor utfyllingsområdene, så vil forholdet bli 
fulgt opp i påfølgende sektorbehandling i tråd med gjeldende lovverk. 

Det vurderes som tilstrekkelig at temaet omtales i planbeskrivelsen i tråd med krav i 
naturmangfoldloven, og baseres på eksisterende kunnskap.  

7.5 Vannmiljø 
I konsekvensutredningen for KDP var forholdet til vannmiljø og konsekvensene av nye 
næringsområder vurdert opp mot nærhet til drikkevannskilder, nedbørsfelt og grunnvann. 
Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Ifølge opplysninger på Vann-nett omfattes sjøareal i planområdet av vannforekomsten Ulvangen, 
som er del av vannområdet Vefsnfjorden-Leirfjorden. Økologis og kjemisk tilstand er ansett for å 
være god.  
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Figur 7 Vannforekomst, Vann-nett 

Ev. utslipp fra området som vil kunne påvirke vannforekomsten, vil henge sammen med hvilke 
virksomheter som etableres innenfor planområdet. Det anses derfor ikke som hensiktsmessig å 
vurdere temaet særskilt i områdeplanen. Utslipp ifm. fremtidig virksomheter vil kreve 
utslippstillatelser etter Forurensningsloven og vil behandlet i tråd med gjeldede lovverk ifm. 
påfølgende sektorbehandlinger.  

Det vurderes som tilstrekkelig at temaet omtales i planbeskrivelsen i tråd med vannforskriften, og 
baseres på eksisterende kunnskap. Ev. utslipp som følge av områdeplanen vil kreve tillatelse etter 
forurensningsloven, ev. påvirkning av vannmiljø vil da omtales ifm. gjeldende regelverk.  

7.6 Nærmiljø og friluftsliv 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensens for friluftsliv vurdert for nye byggeområder. 
Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Iht. Naturbase omfatter planområdet et kartlagt viktig friluftslivsområde, Bjørnsøya. Området er 
klassifisert som et nærturområde og er ansett for å være ganske godt tilrettelagt mtp. universell 
utforming. Det er også etablert en tuftepark i området.  

Det anses ikke som hensiktsmessig å videreføre friområdet slik det ligger i dagens kommunedelplan, 
da området blir liggende midt i et nærings- og havneområde. Dagens høydedrag  kan bli sprengt ned, 
arealet vil derfor være vanskelig tilgjengelig i tillegg til at det blir sterkt redusert. For å kunne 
tilrettelegge for et mest mulig sammenhengende næringsområde anses det som hensiktsmessig at 
avsatt friområde avsettes til næringsformål og at det ses på mulighetene for å finne en 
erstatningsløsning utenfor planområdet.  
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Figur 8 Kartlagt friluftslivsområde, Naturbase 

Det anses som nødvendig at tiltakets konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv vurderes, og at 
erstatningsløsninger drøftes som en del av utredningen. Vurderingen skal gjennomføres i tråd med 
anerkjent metodikk og aktuelle håndbøker. Det tas utgangspunkt i gjennomført 
friluftslivskartlegging fra 2014 når det gjelder verdisetting og beskrivelser av kartlagte områder. 
Det utarbeides en delrapport for temaet.  
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7.7 Kulturminner og kulturmiljø 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensens for kulturminner og kulturmiljø vurdert for nye 
byggeområder. Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Ifølge Naturbase og Askeladden er det registrert to automatisk fredede kulturminner på Lissøya, 
bestående av to gravfelt fra bronsealderen-jernalderen.  

Registrert kulturminne ved Øysundveien 11 er fjernet ifm. utbyggingen av etablert oppdrettsanlegg.  

Øvrige registrerte kulturminner ligger utenfor planområdet.  

Kulturminnene på Lissøya vil bli berørt av plantiltaket, det vurderes derfor å søke om frigivning av 
kulturminnene.  

 
Figur 9 Kulturminneregistreringer Naturbase 

Eldre gårdsanlegg på Bjørnsøya har ingen formell vernestatus, og er heller ikke Sefrak-registrert. Som 
en del av planprosessen skal det avklares om bebyggelsen kan flyttes til et annet sted utenfor 
planområdet.  

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til kulturminner og kulturmiljø omtales i planbeskrivelsen 
og at flytting av gårdsbebyggelsen på Bjørnsøya vurderes som en del av planprosessen.  
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7.8 Landskap og topografi 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensens for landskap vurdert for nye byggeområder. 
Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Iht. kommunedelplanens planbeskrivelse tilhører Bjørn landskapsregion Kystbygdene i Helgeland og 
Salten. Området preges av halvøyer og øyer med høye fjell.  

Det ble gjennomført en konsekvensutredning for hele planområdet ifm. kommunedelplanen. Her ble 
det gjort en vurdering av landskapspåvirkning som følge av endret arealbruk og arrondering av 
byggeområdene. Iht. planbeskrivelsen vil «utbygging av områder føre til endringer i landskapsbildet». 
Konsekvensvurderingen inneholdt derimot ingen vurderinger knyttet til terrenginngrep og etablering 
av bebyggelse i næringsområdene. Siden det planlegges bebyggelse med relativt store volum, samt 
ev. utfyllinger utover avsatte formål, anses det som hensiktsmessig å gjøre en enkel 
konsekvensvurdering for temaet, basert på synlighetsvurderinger av nær- og fjernvirkninger.  

Det anses som nødvendig at tiltakets konsekvenser for landskap og topografi vurderes. 
Vurderingen vil i hovedsak være knyttet til synlighet, og konsekvensene av denne. Det utarbeides 
egen delrapport for temaet. Det skal ses til gjennomført landskapskartlegging for Nordland (NiN). 
Det tas utgangspunkt i eksiterende kunnskap, vurdering skal gjøres iht. anerkjent metodikk.  

7.9 Mineralressurser 
I konsekvensutredningen for KDP var ikke mineralressurser vurdert.  

Området er ikke en registrert grus- og pukkforekomst iht. NGU.  

Det anses som gunstig å benytte nærliggende ressurser i forbindelse med utvikling av området, og 
dermed bidra til å begrense omfanget av massetransport. 

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til mineralressurser omtales i planbeskrivelsen.  

7.10 Reindrift 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensene for reindrift vurdert under hovedtemaet 
jordbruk. Omtale og vurdering i KDP vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Iht. NIBIO Kilden er det et større oppsamlingsområde like ovenfor bebyggelsen i Bjørn, her går det 
også en flyttlei som deler seg i to. Den ene delen går ned til Finnholmen mens den andre fortsetter 
mot Dalsvågskaret, hvor den forgrener seg videre i flere retninger.  

Fra fergeleiet på Bjørnsøya går det to transportleder i sjø, hvorav den ene går til Leinesodden og den 
andre til Nordtun.  

Nesten hele Dønna med unntak av de høyeste toppene og området ved Bjørn og Bjørnsøya og 
Lissøya er vinterbeite med varierende bruk.   
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Figur 10 Reindriftsinteresser i området, blå skravur viser vinterbeite, mens gul er flyttlei og oransje er 
oppsamlingsområde, NIBIO Kilden 

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til reindrift blir omtalt i planbeskrivelsen.  

7.11 Landbruk 
I konsekvensutredningen for KDP var konsekvensene for landbruk vurdert for nye byggeområder. 
Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Iht. NIBIO Kilden nyttes arealet ytterst på Lissøya til innmarksbeite, her er det i tillegg noe lauvskog 
med lav bonitet. På Bjørnsøya er det to arealer som er registrert som innmarksbeite, samt to mindre 
arealer som er fulldyrket. Skogområdet på øya består av en blanding av impediment lauvskog og 
lauvskog med middels bonitet. 

Totalt ønskes 14 daa innmarksbeite og 2,5 daa fulldyrket jord omdisponert til næringsformål.  

Landbruksarealene ligger isolert fra øvrige landbruksarealer, og gir ingen mulighet for utvidelse da 
tilgrensende områder er bebygd, eller ikke regnet som dyrkbar. Områdene har i tillegg en 
uhensiktsmessig adkomst gjennom et nærings- og havneområde.  

Områdenes verdi for landbruksformål anses derfor som begrenset. 
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Figur 11 Arealtype AR5, NIBIO Kilden 

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til landbruk omtales i planbeskrivelsen. 

7.12 Fiskeri 
I konsekvensutredningen for KDP ble konsekvensens for oppdrettsanlegg og fiskefelt vurdert for 
aktuelle områder. Vurderingene fra konsekvensutredningen vil bli lagt til grunn i områdeplanen.  

Iht. Kystinfo er det et fiskefelt ved Øytangen for aktive redskaper, feltet overlapper nærmest i sin 
helhet med et låssettingsområde. Hele Ulvstågen og fjordsystemet i nærheten er gytefelt for torsk. 
Det er ikke registrert fiske med passive redskaper i nærheten av planområdet. 

 
Figur 12 Fiskeri, Kystinfo 
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Den nærmeste akvakulturlokaliteten i sjø ligger ved øya Skorpa, ca. 7 km unna. Hvorvidt planområdet 
vil overlappe med fiskeplass/låssettingsområde avhenger av endelig planavgrensning.  

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til fiskeri omtales i planbeskrivelsen.  

7.13 Støy 
Det er noen få boliger i nærheten av planområdet. Avstanden til det nærmeste næringsområdet vil 
være ca. 150 meter. Støy fra fremtidige virksomheter og trafikk anses derfor å være en begrenset 
utfordring.  

Anleggsfasen vil kunne medføre ulemper, og bør vurderes nærmere.  

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til støy i anleggs- og driftsfasen omtales i planbeskrivelsen. 

7.14 Støv 
Det er noen få boliger i nærheten av planområdet. Avstanden til det nærmeste næringsområdet vil 
være ca. 150 meter. Støv fra fremtidige virksomheter og trafikk anses derfor å være en begrenset 
utfordring.  

Anleggsfasen vil kunne medføre ulemper, og bør vurderes nærmere.  

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til støv i anleggs- og driftsfasen omtales i planbeskrivelsen.  

7.15 Havnivå, stormflo og bølger 
Iht. Se havnivå vil en smal stripe av strandsonen og store deler av Øytangen ligge under vann ifm. 200 
års stormflo. Iht. planbeskrivelsen til kommunedelplanen er området værhardt, muligens kan deler 
av planområdet i tillegg være bølgeutsatt. 

Temaet vil fanges opp av ROS-analysen og ev. funn i forbindelsen med denne vil bli fulgt opp i 
utforming av plankart og i bestemmelsene i nødvendig grad.  

 
Figur 13 Havnivå ved 200 års flom med dagens havnivå 

Det anses som tilstrekkelig at forholdet til havnivå, stormflo og bølger omtales i planbeskrivelsen. 
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7.16 Grunnforurensning 
Iht. Miljøstatus er det ikke kartlagt forurensing innenfor planområdet. Det er ingen virksomheter 
innenfor området som skulle tilsi at området er forurenset. 

I forbindelse med søknader om utfylling og mudring vil det bli gjort nødvendige miljøgeologiske 
undersøkelser i planområdet. Dersom det er aktuelt å rive eksisterende bebyggelse vil det bli 
gjennomført miljøkartlegginger i tråd med gjeldende regelverk. 

Det anses som tilstrekkelig at temaet omtales i planbeskrivelsen og at forholdet til 
grunnforurensning i sjø følges opp ifm. påfølgende sektorbehandling.  

7.17 Grunnforhold 
Iht. NGUs løsmassekart består hele planområdet på land av bart fjell med stedvis tynt dekke, med 
unntak av området ved parkeringsplass ved Hæstadveien, som består av tynn hav- og 
strandavsetning.  

  
Figur 14 Løsmasser, NGU 

Iht. NVE Atlas ligger området lavere enn marin grense, det vil derfor være behov for å dokumentere 
områdestabiliteten for nye byggeområder, da særlig i sjø. Det vil bli gjennomført nødvendige 
geotekniske vurderinger og ev. nødvendige undersøkelser i løpet av planprosessen.  

Det vil bli gjort nødvendige geotekniske undersøkelser i løpet av planprosessen. 

7.18 Trafikale forhold 
Ifm. områdeplanen vurderes det omlegging av flere eksisterende veier, samtidig som det skal 
etableres internveier innenfor planområdet og ut til Lissøya.  

Ut fra områdenes beskaffenhet gjøres en 2D-prosjektering av veianlegg innenfor planområdet. Alle 
veianlegg og avkjørsler skal planlegges i tråd med gjeldende vegnormal. Dersom det viser seg aktuelt 
å endre vegløsninger ifm. fergeleie og hurtigbåt gjøres dette i tett dialog med fylkeskommune.  
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Det anses som tilstrekkelig at trafikale forhold omtales i planbeskrivelsen og følges opp i utforming 
av plankartet. 

7.19 Teknisk infrastruktur 
Det utarbeides prinsippskisser for fremtidig infrastruktur mtp. vann, avløp, overvann og 
strømforsyning. Teknisk infrastruktur omtales nærmere i planbeskrivelsen.  

Det skal gjøres en vurdering av eksisterende og framtidig infrastruktur i området.  

7.20 Risiko- og sårbarhet 
Planområdet ligger ved sjø utfordringer ved bølgebelastning, stormflo og havnivåstigning vil derfor 
være aktuelle tema i ROS-analysen. Det er ikke kartlagt øvrige naturfarer innenfor planområdet.   

Det skal utarbeides en ROS-analyse som en del av planmaterialet.  

7.21 Øvrige tema 
Iht. forskrift om konsekvensutredning skal utredningstemaer være beslutningsrelevant, og på 
bakgrunn av dette vil ikke følgende tema omtales i den videre planprosessen:  

• Økosystemtjenester, fanges opp av øvrige tema. 
• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål; fanges opp i forbindelse med vurderinger 

knyttet til støy og utslipp. 
• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger; fanges opp i forbindelse med vurderinger 

knyttet til trafikk og kraftforsyning og utslipp.  
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen; ev. krav til universell utforming 

fanges opp ved byggesøknader, støy og forurensning fanges opp av egne tema, for øvrig 
fanges temaet opp i forbindelse med vurderinger knyttet til friluftsliv og nærmiljø. 

• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett; fanges opp i forbindelse med 
vurderinger knyttet til friluftsliv og trafikk.  

• Barn og unge; berører ikke arealer avsatt eller nyttet til lek og andre aktuelle barne- og 
ungdomsaktiviteter.  

• Kriminalitetsforebygging; fanges opp ved utforming, plassering i terreng, belysing osv.  
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet; fanges opp i forbindelse med 

vurderinger knyttet til landskapsbilde. 
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8 Planlagte utredningsaktiviteter 

8.1 Beskrivelse av dagens situasjon 
Planen skal gi en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet.  

8.2 Tiltaksbeskrivelse 

8.2.1 Beskrivelse av plantiltaket 

Beskrivelsen skal omfatte: 

• Begrunnelsen for plantiltaket 
• Beskrivelse av utbyggingsplanene 
• Tidsplaner for gjennomføring 

8.2.2 Beskrivelse av alternativer 

Planen skal redegjøre for følgende alternativer: 

• 0-alternativet som er en videreføring av dagens situasjon.  
• Hovedalternativet som medfører en realisering av ønsket plantiltak. 

8.3 Offentlige og private tilleggstiltak 
Nødvendige tiltak beskrives i planbeskrivelsen. Herunder behov for etablering av veger, kryss, vann- 
og avløp, strøm, samt ev. flytting av eksisterende infrastruktur. 

8.4 Offentlige planer og tillatelser 
Planbeskrivelsen skal redegjøre for aktuelle offentlige planer og tillatelser som vil være nødvendig for 
realisering av plantiltaket. 

8.5 Metodikk 
For hvert deltema skal det gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, samt en vurdering av tiltakets 
konsekvenser for det aktuelle tema. Dette gjelder uavhengig av om det skal utarbeides egen 
konsekvensvurdering eller om temaet kun beskrives i planbeskrivelsen.  

Iht. forskrift om konsekvensutredning er det kun virkninger av tiltaket som er beslutningsrelevante 
som skal utredes. I tråd med forskriften skal vurderingene så langt som mulig basere seg på kjent 
kunnskap. Det skal ses til metodikk i V712 Konsekvensanalyser, og veileder fra Miljødirektoratet, 
dersom det er aktuelt å nytte andre metoder skal disse gjøres rede for i den aktuelle delutredningen.  

I tillegg skal det fokuseres på miljøoppfølging, ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å 
forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak).  Videre gis en vurdering av 
behovet for, og ev. forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket samt 
undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. 

For noen tema kan det være aktuelt å vurdere konsekvenser for anleggsperioden.  

8.6 Utredningstemaer 
Ved vurdering av hvilke temaer som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet, er følgende 
dokumenter benyttet: 
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• Forskrift om konsekvensutredninger 
• Veileder om konsekvensutredninger 
• Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser 

Iht. forskriftene skal problemstillingene være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. 

Det framgår av tabellen under hvilke temaer som foreslås vurdert i planarbeidet.  

Hvordan vurderingene skal gjennomføres, framgår under avsnitt 7 og avsnitt 8.5.  

Generelt skal vurderingene baseres på anerkjent metodikk. 

Konsekvensutredning Enkel 
konsekvensvurdering 

Virkninger omtales i 
planbeskrivelsen 

Eget fagnotat  

 Landskap og topografi Eksisterende bebyggelse ROS-analyse 
 Nærmiljø og friluftsliv Havn Områdestabilitet  
  Fergeleie  
  Parkering  

  Naturmangfoldloven  
  Vannmiljø  
  Kulturminner og kulturmiljø  
  Naturressurser  
  Støy  
  Støv  
  Havnivå, stormflo og bølger  
  Grunnforurensning  
  Trafikale forhold  

 

8.7 Risiko og sårbarhet (ROS) 
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

8.8 Områdereguleringsplan 
Etter avtale mellom Dønna kommune og Helgeland Havn IKS utarbeides planen som en områdeplan.  

Planen skal utarbeides etter dagens plan- og bygningslov og Miljøverndepartementets veileder for 
reguleringsplanlegging (www.planlegging.no).  

Planforslaget skal inneholde: 

• Plankart 
• Planbestemmelser 
• Planbeskrivelse inkl. konsekvensvurderinger 

I planforslaget skal det bl.a. redegjøres for prosjektet, herunder beskrivelse av virksomheten. Behov 
for rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav skal vurderes. 

8.9 Utbyggingsavtale 
Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommunen. Eventuell varsling om 
forhandling vil bli iverksatt ved behov.  
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8.10 Medvirkning 
Krav til planprosess og medvirkning er fastsatt av plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning. For reguleringsplanen gjelder følgende prosess: 

• Forslag til planprogram behandles administrativt og politisk (kommunen). 
• Varsel om oppstart og høring av planprogram i min. 6 uker. Varsel gjøres i avis og på 

kommunens hjemmesider, berørte naboer, myndigheter og interessenter kontaktes direkte. 
• Merknadsbehandling og fastsetting av planprogram (kommunen). 
• Utarbeidelse av plandokumenter og tilhørende konsekvensutredning på bakgrunn av 

planprogrammet. 
• Offentlig ettersyn etter samme prosedyre som varsel om oppstart (kommunen). 
• Merknadsbehandling og vedtak av plan (kommunen). 

I løpet av planprosessen vil det bli holdt regelmessige møter med myndigheter og andre 
interessenter.   

Iht. fremdriftsplanen planlegges det gjennomført to informasjonsmøter, et i forbindelse med 
konsept- og utredningsfasen og et i forbindelse med offentlig ettersyn av områdeplanen.  
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