
 1 

KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL  

MED KYSTSONEPLAN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Planperioden 2006 – 2010 
_ _ 



 2 

GOLFSTRØMMEN  

 

 

 

havet atskiller ikke  

havet binder sammen 

havet holder sammen 

for det er det samme vann som støter mot våre strender 

det er den samme båre som bærer våre skip 

og den samme, dype elv, en elv gjennom havet 

runder vår kyst 

havets store varmekabel: 

golfstrømmen 

 

og uten golfstrømmen  

ville fuglene aldri trekke mot nord  

og varsle våren med sang av sølv mellom fjæresteinene  

og midnattssolen ville henge i en tynn tråd 

som en kald mynt i en død valuta 

i kuldens hvelv 

 

uten golfstrømmen 

 ville mørket senket seg over våre hus  

og husene vi bor i være forlatt 

og sporene etter oss ville slites ned av stillhet 

 

uten golfstrømmen  

ville potetene fryse fast i jorda og trærne miste  

sine kroner, latteren ville snu og gleden 

melde flytting, fisken ville svømme seg vill 

og Norges nordligste by ville hete Namsos og natten 

ville tømmes for lys  

og bare avstanden  

mellom stjernene ville være synlig: hjertets mørke 

 

for uten Golfstrømmen  

ville isen stige over våre breddegrader 

og legge landet øde 

 

så glem ikke: havet speiler himmelen 

og i havet renner det evige nordlys: golfstrømmen  

denne varmekabelen  

strukket fra kyst til kyst, fra menneske til  

menneske, for vi er kontinenter 

som møtes i dette faste, flytende 

håndtrykk. 
 

Lars Saabye Christensen 
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  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

1.0  Visjon  

 

Bø kommune skal tilrettelegge for trivsel, fornyelse, utvikling og vern med bakgrunn i inn-

byggernes behov og innsats og våre menneskelige og naturgitte ressurser 

 

Bø er eventyrkommunen. 

 
1.1  Bakgrunn  

 

Det ble under arbeidet med kystsoneplanen, på bakgrunn av den kartlegging som ble gjort i løpet 

av prosessen, eksterne krav og behov for bedre styring med arealbruken, vedtatt i hovedutvalg for 

Plan og Ressurs 23.10.01 (planutvalget) og i formannskapet 24.10.01, å utvide planen til også å 

gjelde kommunens landareal og dermed utarbeide en førstegenerasjons arealdel av kommunepla-

nen.  

 

Vedtak:   

Bø kommune utvider, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i saksfremlegget, kommunedel-

plan for kystsonen til også å gjelde kommunens landareal. 

 

Arbeidet organiseres av prosjektleder i «Vi gjer oss ikkje» prosjektet.  

 

1.2  Mål 

 

Med kommuneplanens arealdel ønsker vi å: 

 

 gi et bedre grunnlag for beslutninger og mer langsiktig og helhetlig bruk og vern av kom-

munens areal 

 avdekke og forebygge mulige arealkonflikter  

 ivareta ulike interesser og formål med sikte på å tilrettelegge for ønsket utvikling og trivsel 

for kommunens innbyggere 

 sikre god forvaltning av kommunens ressurser 

 bidra til en bærekraftig utvikling 

 samordne bruken av arealet på land og i kystsonen 

 legge til rette for en mer effektiv, mer helhetlig og enhetlig saksbehandling i byggesaker  

 være fleksibel i forhold til fremtidige behov 

 bedre samordningen mellom ikke fysiske planer og målsettinger og det fysiske miljø  

 bedre ivareta kommunale mål og nasjonal arealpolitikk 

 oppfylle plan - og bygningslovens krav om kommuneplanlegging 

 

1.3 Bø kommune 

 

Landarealet i Bø utgjør 248 km2. Sjøarealet, til grunnlinja, er på vel 900 km2. På land grenser Bø 

til Sortland og Øksnes kommuner. På sjøen grenser vi i tillegg til Hadsel kommune. 

 

Innbyggertallet i kommunen var pr. 01.01.02 3159 og pr. 01.01.06 sunket til 2.946, altså en tilba-

kegang på 226 innbyggere på fem år. Det er gjennomsnittelig 45 hoder hvert år.  
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Bø er en fiskerikommune med en voksende havbruksnæring, dominert av lakseoppdrett og skjell-

dyrking. I tillegg er det sporadiske forsøk med oppforing av levendefanget torsk til oppforing.  

 

Landbruksnæringa, dominert av mellomstore og små bruk, strir også i Bø med store utfordringer i 

likhet med resten av distriktslandbruket. På 10 år, fra 1996 – 2006, er antall bruk redusert fra 90 

til 57. Volumet i produksjonen er likevel omtrent på samme nivå som tidligere fordi brukene er 

blitt større. Spesielt melke- og storfekjøttproduksjon holdt seg relativt stabil. Endring i land-

brukspolitikken har selvfølgelig endret forutsetningene for å drive lønnsomt landbruk, selv om 

det paradoksalt nok er ei kraftig utfordring i forhold til å holde kulturlandskapet åpent og ”salg-

bart”. 

 

Historisk sett har Bø sin ”glanstid” i årene 1840 – 1900 da det å være fiskarbonde var den opti-

male måten å skaffe seg en levevei på. I denne perioden firdoblet folketallet seg. Naturressursene 

var avgjørende for denne befolkningsøkningen. Fra 1950 til i dag kan vi grovt sett si at vi har en 

halvering av folketallet. Det henger, i store trekk, sammen med at naturressursene får mindre og 

mindre betydning som næringsgrunnlag. 

 

Kommunen har i dag en rekke små bedrifter innen bygg og anlegg, service og industrivirksomhet 

som også opplever store utfordringer. Enkelte virksomheter har vært preget av konkurser og per-

mitteringer.  En stor andel av arbeidsstokken er sysselsatt i offentlig sektor (over 30 %). Det vil i 

omstillingsarbeidet vi nu er inne i bli en betydelig utfordring å etablere ny virksomhet og særlig 

kompetansearbeidsplasser.  Kystsonen utgjør i denne sammenheng en betydelig ressurs med hen-

syn til videre utnyttelse og næringsutvikling.  

 

1.4 Planens innhold og rettsvirkning 

 

Planen består av et arealplankart i målestokk 1: 50.000 og en tekstdel med supplerende opplys-

ninger, arealbrukskategorier med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Som underlag til 

planen er det gjort registreringer på temakart der opplysninger om kartlagte naturressurser, kul-

turminner, infrastruktur og annet er lagt inn. 

 

Arealplankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommune-

planens arealdel.  

 

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke 

kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fast-

satt i planen. 

 

Temakart og retningslinjene er ikke juridisk bindene, men skal tjene som grunnlag for saksbe-

handling og beslutninger.  
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1.4.1  Kartgrunnlag(Temakart)  
Registrerte data (VG innsyn); 

Type data Attributter Kilde 

Regulert område rød heltrukket linje Bø kommune 

Verna område Sort skravur FMMA 

Foreslått vern område grønn skravur FMMA 

Viktige viltområde prikket grønn linje H. Bergmannn 

Låssetting sei lilla linje  

Vassdr. for anadr. laksef. gul linje FMMA 

Kabler i sjø strek med tverrstrek Kystv./Bø kommunne 

Kommunale avløp stjerner i linje Bø kommune 

Turstier mørk blå strek «På tur i V.ålen» 

Ferdselsled stiplet svart linje Sjøkart 

Fiskefelt rød skravur Fiskarlag i Bø 

Sikringssone laksefisk gul stiplet linje FMMA 

Fyllområde svart stiplet Bø kommune 

Fiskefelt sild svart skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt rognkjeks brun skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt hyse lysgrønn skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt lange lilla skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt ørret gul skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt sei mørkgrønn skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt flyndre lys lilla skravur Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt torsk  Bokstavkode Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt uer Bokstavkode Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt kveite Bokstavkode Fiskarlag i Bø 

Fiskefelt brosme Bokstavkode Fiskarlag i Bø 

Reiselivsanlegg firkant med svart felt Bø kommune 

Forn / kulturminner Stor R Bø kommune 

Oppdrettsanlegg Fylt svart sirkel Bø kommune/Fiskerirettleder 

Fiskeindustri Firkant m/svart trekant Bø kommune 

Planlagte oppdrettsanlegg Delvis fylt svart sirkel 

 

Bø kommune 

 

Kystverkets installasjoner 4 takket stjerne Kystverket 

Havner Fylt svart trekant Bø kommune 
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Laksesett Lilla stjerne FMIN 

Merd for slakting Sirkel Bø kommune 

Seipose, lagring Fylt grå sirkel Fiskarlag / Bø kommune 

 

 

Arealplankartet i målestokk 1: 50.000. 

 

Kommuneplankart  

Type data Attributter Kilde 

Viktige fiskefelt Mørk blå heldekkende Fiskarlag i Bø 

Regulerte område  Innafor rød firkant Bø kommune 

Akvakulturområde Lys/mørkblå heldekkende  

Nedslagsfelt drikkevatn Sort punkt Bø kommune 

Ferdselsled Svart stiplet Sjøkart 

Kystverkets inst.  Kystverket 

Regulert område  Bø kommune 

Verna område Sort skravur FMMA 

Kabler i sjø  Kystv./Bø kommunne 

Kommunale avløp  Bø kommune 

LNF med spr. hytteb. till. H(lys brun prikket) Planforslag 

LNF med spr. hytteb og boligb.. till. BH (lilla prikket)  Planforslag 

LNF med spr. hytteb, bliogb. og ervb. till. BHE (Rosa) Planforslag 

LNF med ervervsb. tillatt E (blå prikket) Planforslag 

LNF med friluftsliv dominerende FR (grønn rett skravur) Planforslag 

Masseuttak M Planforslag 

   

 

 

1.4.2 Lovgrunnlag  
 

Plan – bygningslovens (PBL) § 20 - 1. Kommuneplanlegging 

 

«kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, 

økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. 

  I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en 

langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen omfatter;  

 mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for 

forvaltningen av arealet og andre naturressurser. 

Den kortsiktige delen omfatter; 

 Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år.  

 

Kommuneplanleggingen skal bygge på de økonomiske og øvrige ressursmessige forutset-

ninger for gjennomføring. Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommu-

nen og behandlingsprogram for bestemte virksomhetsområder. 

 Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen 

samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.  

 

M 
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Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging blir overholdt. 

 

Kystsoneplanen er en delplan av kommuneplanen i h.h.t plan - og bygningsloven (PBL § 20 - 1) 

og inngår i kommuneplanens langsiktige del. 

 

1.4.3  Virkning 

 

«Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. 

Tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 * må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med 

arealbruk eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som 

kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen…» 

 

«Når ikke annet er bestemt, gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre rikspolitiske bestem-

melser, reguleringsplan og bebyggelsesplan, men faller bort i den grad den strider mot slike be-

stemmelser som senere blir gjort gjeldende.»  

( PBL § 20 - 3 tredje ledd.) 

 
 

 §§ 81, 86a, 86b og 93 omhandler: driftsbygninger i landbruket, mindre byggearbeid på boligeien-

dom, byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område og § 93 – tiltak som krever søknad og tilla-

telse. 

 

Kommuneplanens arealdel gir ikke kommunen direkte ekspropriasjonsadgang, slik som for regu-

lerings- og bebyggelsesplan. 

 

Vedtatt plan skal ligge til grunn ved fradeling av arealer. Planen innebærer ikke at det er 

gjennomføringsplikt for tiltakene. Rettsvirkningene av kommuneplanens arealdel blir ikke 

satt til side av (vedtak etter) annen lovgivning.  

 

PBL (plan - og bygningsloven) § 7 gir det faste utvalget for plansaker hjemmel til å dispensere 

fra planen. Det kan ikke gis dispensasjon uten at det foreligger særlige grunner (se definisjon).  
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1.5  Gjeldende lover    
 

Det juridiske utgangspunktet for kommuneplanen, inkludert kystsonen, er plan - og bygningslo-

ven. Den stiller krav til planprosessen og gir grunnlag for vurderinger og vedtak i arealbruks-

sammenheng.  

 

I tillegg vil en rekke vurderinger være begrunnet ut fra andre lover eksempelvis; 

 

 Lov av 3 juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.  

 Lov av 8 juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 

 Lov av 14 juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk , skaldyr m.v. 

 Lov av 28 juni 1957 om friluftslivet  

 Lov av 21 juni 1963 nr. 12 om undersjøiske naturforekomster 

 Lov av 19 juni 1970 nr. 63 om naturvern 

 Lov av 9 juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

 Lov av 13 mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall 

 Lov av 29 mai 1981 nr. 38 om viltet  

 Lov av 13 juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sjukdom hos fisk og andre akvatiske dyr  

 Lov av 15 mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 

 Lov av 24 juni 1993 nr. 39 om sjøfarten  

 Lov av 21 mai 1965 om skogbruk og skogvern 

 Lov av 12 mai om jord 

 

Vi viser også til rundskriv T-2/98 B om nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplan-

leggingen 

 

 

1.6  Forholdet til andre planer og andre føringer  

 

Kommunale planer 

 

Vi har i forbindelse med arbeidet med arealdisponeringen i kystsonen valgt å utvide omfanget til 

en enkel førstegenerasjons arealplan for hele kommunens landareal. Ikke minst av den grunn at 

store deler av aktiviteten i kommunen skjer i og nært kystsonen. Forslag til kommuneplanens 

strategidel og handlingsprogram er ikke utarbeidet. Med å også planlegge disponeringen av 

kommunens landareal sikres en bedre sammenheng mellom arealbruken på land og i sjø. Kom-

muneplanens arealdel, inkludert kystsonen, legges frem som et samlet kart med arealbruksbe-

stemmelser og retningslinjer for kommunal saksbehandling i saker vedrørende disponering av 

kommunens land - og sjøareal.  

 

Samordning av kommunale planer for å få til en helhetlig grep på forvaltning og utvikling av 

kommunen er en utfordring. 

 

 De viktigste kommunale planer i forbindelse med forvaltning av kommunens totale areal på land 

og i kystsonen er vurdert til å være; 

 

Havneplanen (1995) skal revideres for å samordnes med arealdelen av kommuneplanen. Havner 

er merket på temakart.. Når havneplanen er revidert vil denne være et viktig supplement for å 

styre utviklingen i kystsonen og legge til rette for næringsutvikling i Bø. 
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Bø kommune har utarbeidet hovedplan vann (2000) og hovedplan vei (1998 ) som er retnings-

givende  m.h.t kommunal infrastruktur og tilrettelegging for næringsutvikling.   

 

Ny hovedplan avløp for Bø ble vedtatt i 2002. Nåværende og planlagte kommunale avløp er 

merket på eget kart.  

 

Bø har ikke landbruksplan men landbrukets interesser er ivaretatt i kommuneplanens arealdel. 

Landbruksavdelinga har gitt innspill i planprosessen.  

 

I Strategisk næringsplan (SNP) konstateres det at oppdrettsnæringa på vedtakstidspunktet 

(1996) var den største vekstnæringa i Bø. Dette gjelder også i dag. Planen fokuserer sterkt på fis-

kerinæringa og på kommunens generelle rolle som tilrettelegger. SNP er planlagt revidert og fo-

kus på havbruksnæringa forventes da å bli tydeligere. Samordning i forhold til kommune - og 

kystsoneplan vises først og fremst i felles målsetting om å tilrettelegge for næringsutvikling. Del-

plan for kystsonen er et viktig tilretteleggingsverktøy i næringsutviklingen og vil slik være med 

på å legge premisser for tiltak i SNPs reviderte handlingsprogram.  

 

Også andre planer som eksempelvis Plan for idrett, lek og friluftsliv legger føringer som spiller 

inn på våre prioriteringer når det gjelder bruk av kommunens land- og sjøareal. Bø kommune 

ønsker å legge til rette for og stimulere til aktivitet knyttet til natur og friluftsliv. Både av helse-

messige årsaker og som en viktig del av den livskvalitet som Bø kan by på for sine innbyggere. 

Reiselivsplan for Bø fokuserer på bevaring og utvikling av det lokale natur -, miljø- og kulturtil-

budet. Mange av de viktigste attraksjonene i reiselivssammenheng er knyttet til kysten. Bø har 

mange vakre strender. Tilrettelegging av badeplasser er en målsetting både i reiselivsplanen og i 

plan for idrett, lek og friluftsliv.  

 

Nabokommunene har etter loven innsigelsesrett til kommuneplanens arealdel. Vi har sjøområder 

(Hellfjorden, Møklandsfjorden)som grenser til nabokommuner der det er nødvendig med enighet 

om hvordan disse skal disponeres. Planen sendes til høring til Sortland, Hadsel og Øksnes kom-

muner.  

  

Fylkesdelplaner 
 

Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens og i hovedtrekk kommunenes 

fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket (PBL § 19 - 1). Intensjonen er at 

kommunen skal integrere de fylkeskommunale mål i egen planlegging og utarbeide egne strate-

gier for hvordan disse skal realiseres lokalt.  

 

Målet for arealforvaltningen i Nordland er at den skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer 

for befolkningen og næringslivet. Generelle innspill fra fylkeskommunen i forbindelse med 

kommuneplanen: Arealbruk i 100 metersbeltet og på ubebygde øyer skal fastsettes gjennom 

kommunens arealplaner. Det skal utvises streng dispensasjonspraksis i 100 meterssonen (Fylkes-

planen). Friluftsinteresser og allmennhetens adgang til kystsonen skal avveies mot næringslivets 

behov for areal. Alle berørte interesser skal veies opp mot hverandre.  

 

Aktuelle overordnede planer fra Nordland Fylkeskommune er;  

 

Fylkesplan for Nordland 2004 - 2007 

Utviklingsprogram Nordland 2004 - 2007 

Fylkesdelplan for kystsonen, Nordland 1997  

Fylkeskommunalt mål for arealpolitikken;  
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«Arealressursene i fylket skal forvaltes på en bærekraftig måte. 

 

Bærekraftig arealbruk i Nordland er planmessig forvaltning av arealene, der endringer skjer på 

grunnlag av vurdering av konsekvensene for naturressurser, miljø og samfunn.» 

 

Det er utarbeidet regionalpolitiske retningslinjer for arealbruken.  

 

Andre regionale føringer 

 

Mest aktuell her er kystverneplan for Nordland. Planen er nå endelig vedtatt, og 4 nye områder i 

Bø er vernet. Hensikten med vernet er å sikre et utvalg av verdifulle og representative naturområ-

der på kysten av Nordland. I våtmarksplanen for Nordland har tidligere et område i Bø fått status 

som naturreservat.  

 

Nasjonale føringer 

 

En rekke ulike stortingsmeldinger og rundskriv m.v legger føringer på arealpolitikken. Vi nevner 

særlig;  

 

MD St.meld. nr. 29 (1996 - 97). Regional planlegging og arealpolitikk 

MD St.meld. nr. 43(1998 - 99). Vern og bruk i kystsona 

MD St.meld. nr. 58 (1996 - 97). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling 

FID St.meld. nr. 51 (1997 - 98) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring 

FID St.meld. nr. 48 (1994 - 95) Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring 
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Del II   

 

 

 

PLAN FOR KYSTSONEN 
 

 

1.0 GENERELL DEL 
 

 

1.1 Bakgrunn 
 

Oppstartvedtak for planlegging av kystsonen i Bø ble gjort i Hovedutvalg for plan - og ressurs i 

møte 06.09.94, sak 94/0064. Arbeidet ble startet opp, men av ulike årsaker stoppet dette arbeidet 

opp. Arbeidet ble gjenopptatt høsten 2000, organisert under det såkalte motkonjunkturprosjektet 

«Vi gjer oss ikkje».  

 

Kystsonen er en arena for en rekke interesser og ikke minst et unikt mangfold av naturtyper og 

økosystemer med tilhørende mangfold av planter og dyr. Dette mangfoldet av interesser og øko-

systemer er det viktig å sette fokus på.   

 

1.1.  Mål og behov 
 

Begrunnelsen for at Bø kommune i 1994 vedtok å utarbeide en kystsoneplan er beskrevet som et 

økende behov for et hensiktsmessig styringsverktøy for bruk - og vern av naturressursene i kyst-

sonen og en avklaring av ulike interesser knyttet til disse. Planen skal være et redskap for en 

bedre forvaltning av ressursene og gi mulighet for å styre mot en ønsket utvikling og unngå 

uønskede konsekvenser og konflikter i størst mulig grad. Et langsiktig perspektiv og en bærekraf-

tig utnyttelse av ressursene er bakenforliggende premisser.  

 

Siden vedtak i 1994 er dette ytterligere aktualisert. Ikke minst p.g.a. havbruksnæringas ekspan-

sjon og økende press fra sentrale myndigheter om å utarbeide en arealplan for kystsonen. Ikke 

minst i sammenheng med utvikling av lokalt næringsliv og arbeidsplasser representerer hav-

bruksnæringa en sterk interesse i plansammenheng. Bø kommunes viktigste næring; fiskerinær-

inga, har naturlig nok også sterke interesser i kystsonen og det har derfra lenge vært et påtrykk 

om å få utarbeidet en plan. Med Bø kommunes enestående og eventyrlige naturmiljø er arealet i 

kystsonen interessant i reiselivssammenheng og ikke minst for lokalbefolkningen og tilreisende, i 

forbindelse med rekreasjon og friluftsliv.  Skal naturmiljøet forvaltes på en bærekraftig måte må 

også disse interessene ivaretas. Det er kort sagt mange ulike aktører og interesser å ivareta. Et 

styringsverktøy som angir en ”kurs” for hvordan vi mener at dette kan gjøres på best mulig måte, 

sett under ett og over tid, er et nyttig og nødvendig redskap i tiden fremover. På samme tid er det 

viktig å beholde fleksibiliteten og beredskapen for nye utfordringer som måtte dukke opp. 

 

Målene med planarbeidet oppsummeres til å være: 

 

 Være kommunens viktigste beslutningsgrunnlag i saker som berører 

kommunens kyst - og sjøområder med sikte på en bærekraftig bruk av 

ressurser og arealer 
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 På en balansert måte sikre arealer til fiske, friluftsliv og ferdsel, reiseliv, 

natur og kulturvern  

 Sikre arealer til havbruksnæringa og legge til rette for utvikling av den-

ne næringa i Bø 

 Være fleksibel i forhold til fremtidige behov 

 Legge til rette for rask saksbehandling og delegasjon  

 

 

1.2.  Avgrensing og organisering 
 

Kystsoneplanens virkeområde innbefatter kystsonen fra marbakken og ut til grunnlinja, langs de 

ytterste skjær.  

 

 

Organisering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Prosess 
 

Planprosessen har hatt følgende hovedfaser; 

 

1. Oppstart vedtatt i 1994  

2. Første runde med kartlegging og medvirkning fra berørte interesser ble gjort i lø-

pet av 1995 - 1996 

3. Melding om gjenopptakelse og invitasjon til innspill til interne og eksterne hørings 

- / innsigelsesinstanser sendt i januar 2001 

4. Ny runde med datainnsamling og registrering av disse på kart gjennomført  

5. Medvirkningsprosess gjennomført med ulike berørte interesser. Planutvikling; be-

arbeiding av innspill, innsamlede data og forslag til arealdisponering, konfliktav-

klaring og bearbeiding av forslag til tekstdel og arealplankart. 

6. kartbearbeiding og digitalisering(lang prosess)  

Oppdragsgiver er 
Bø kommune ved 
kommunestyret 
 

Vedtar planen  

Styringsgruppe/ planutvalg er ho-
vedutvalg for Plan og Ressurs 
 
 
Foreslår mål og avgrensing  

Referansegrupper; Oppdrettere, distriktsveteri-
nær, fiskarlag, reiseliv, friluftsnemnd, kulturkon-
sulent turlaget, næringsforeningen, styrings-
gruppe 
 
Representerer interesser, gir innspill og skaffer 
informasjon og dokumentasjon, registreringer 

osv.  
 
Ekstern  
utarbeiding av digi-

talisert plankart 

Plangruppe  
 

 prosjektleder 

 fagkonsulent landbruk 

 tiltakskonsulent  

 fiskerirettleder 

 leder Plan og Ressursetat 
 
Hovedansvarlig for datainnsamling, 
bearbeiding, planforslag, framdrift i 
arbeidet 

Statlige/ fylkeskommunale instanser  
 
Ansvarlig for veiledning og innspill 
underveis og kommer med eventuelle 
innsigelser i høringsrunden 
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7. Høring, vedtak i HPR fra 18.5.2004, sak 27/04 

 

2.0  INTERESSER, AREALBEHOV OG AREALKONFLIKTER I KYSTSONEN 
 

2.1  Fiskerinæringa        
 

Fiskerinæringa er den viktigste næringa, både historisk og i dag i Bø kommune. Det er politisk 

enighet om at også i fremtiden skal det legges til rette for å kunne utøve fiske langs kysten i Bø.  

 

Antall fiskere blad A:  1995:   72 

2004: 23    

                                         2005: 21 

    2006: 23 

 

Antall fiskere blad B:  1995:   200 

2004: 157    

    2005: 153 

    2006: 149 

      

 

Antall båter totalt: 

Antall båter under 50 fot / 15 meter i 2001: 126  ( 1995: 189  1998: 181) 

Antall båter over   50 fot / 15 meter i 2001: 14 ( 1995: 12 1998: 14)  

 

Flåtesituasjonen: 

 

 Pr. 25.01.2005 Pr. 25.01.2006   

 

Kommune 

Antall      Fartøyer 

Fartøyer   > 10 m 

Antall       Fartøyer 

Fartøyer     > 10 m 

  

Bø 86                30    86               31   
 

 

Av de over 50 meter er 1 trålkonsesjon og en småtrålkonsesjon. I tillegg har ”Vesttind” leve-

ringsplikt i Bø på alt råstoff. 

 

Som en ser av tallene synker antallet yrkesfiskere gradvis. Ser en på at folketallet fra 1995 til 

2005 endret seg i negativ retning fra (pr. 01.0195 - 01.01.06) 3534 til 2946(- 588 personer), har 

likevel antall fiskere i forhold til totalt antall sysselsatte holdt seg stabilt de siste årene.  Mange 

yrkesfiskere fortsetter på blad A etter at de har pensjonert seg.  Bø kommune er en utpreget kyst-

fiskekommune.  

 

Folketall: 

 

I alt 
Alder 

0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90- 

 

1867 Bø 2 946 23  101 36  244  117  141  562  585  450  421  223 43 

 

Ilandført kvantum i Bø i 2000: 18.000 tonn  
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Ilandført kvantum av lokalflåten totalt i 2000 (i og utenfor kommunen): 19.300 tonn (11.300 bor-

te, 8000 hjemme) 

 

Førstehåndsverdi av ilandført kvantum i 2000: 65.500.000 kr.  

 

Endring i førstehåndsverdi fra 1995 til 2003  1995: kr. 81.000.000 

1996: kr. 68.000.000 

1997: kr. 60.000.000 

1998: kr. 72.000.000 

1999: kr. 62.827.000 

2000: kr. 65.500.000 

2003: kr. 60.002.000 

 

Ilandført kvantum  fra 1995 – 2003 i Bø 1995: 13.905 tonn 

       1996: 13.740 tonn 

       1997: 11.848 tonn 

       1998: 11.945 tonn  

       1999: 11.194 tonn 

      2000: 17.900 tonn 

      2003: 14.956 tonn 

 

Landsiden 2006; 

 

Antall rene mottak pr. 2006:      1 stk.  

Antall mottak (kjøper, tørker, salter og eksporterer):  4 stk. 

Antall filetbedrifter:      1 stk. 

 

Situasjonen er usikker og det foregår en intern strukturering. Det reine mottaket sender sin fisk 

ubehandla til Melbu for produksjon. 

 

Lakseslakteri – ett anlegg godkjent for alle typer oppdrettsfisk  

 

 2001 2002 2003 2005 2006(budsjett) 

Volum sløyd 

vekt i tonn, 

egenprodusert 

1.961  1.747  3.537t(+44 t 

torsk) 

3030 3000 

Omsetning( i 

mill. NOK) 

27.8 47.3 52.3 76.6 80 

 

Slakteriet sysselsetter  12 heltidsansatte og 18 som tiltrer i slaktesesongen, i alt 25 utføres det 25 

årsverk ved anlegget. 

 

 

Arealbehov  
 

Fiske i sjøen er regulert gjennom fiskerilovgivningen og styres ikke av PBL. Kystsoneplanleg-

ginga skal få frem næringas arealbehov, herunder viktige fiske -, gyte - og oppvekstområder samt 

kaste - og låssettingsplasser, slik at hensynet til næringa kan ivaretas i forhold til annen virksom-

het.  

 



 17 

Fiskeriene har alltid spilt en helt sentral rolle i Bø, og ulike former for kystfiske har rike tradisjo-

ner langs vår kyst. Bruken av kystsonen preges av sesongvariasjoner og endres over tid i forhold 

til hvor fisken faktisk befinner seg.  

 

Ivaretakelse av fiskeriinteressene:  

 

Bø kommune har i kystsoneplanen søkt å sikre fiskeriinteressene ved å registrere låssettingsplas-

ser for sei, gyte - og oppvekstområder og fiskeområder (temakart) i samarbeid med fiskerne. 

Kommunen har ingen offentlig dumpeplasser for skipsvrak. Etter gjennomført medvirkningspro-

sess i flere runder der distriktsfiskarlaget, fiskerirettleder, veterinær og oppdrettere har deltatt, er 

det avmerket på temakart hvilke områder næringa ser som viktigst. 3 områder er merket på kom-

muneplankartet. Likevel understrekes det at sjarkfiske i Bø foregår langs hele kysten, avhengig 

av sesong og år.  Bøfiskerne har en fremtredende posisjon m.h.t. utøvelse av seifiske med med-

følgende låssetting av levendesei, i år der det fiskes mye sei i havet utenfor Bø. Det er derfor i 

plansammenheng forsøkt å ivareta behovet for låssettingsplasser.  

 

Det er Bø kommunes ønske at disse registreringer på temakartet skal brukes som beslutningsun-

derlag i fremtidig arealdisponeringer i sjø.  

 

Sentrale områder for fiskerinæringa; 

 Generelt gjelder det for Bø at det fiskes langs hele kysten til ulike tider på året. Det fiskes 

imidlertid bare sporadisk i fjordene. Fiskarlagene har merket av på kart hvor de ulike fiskeslag 

fiskes og antas å gyte m.m. Da dette stort sett er langs hele kysten har vi valgt å ikke merke 

disse av på kommuneplankartet.  

 Flaget mellom Gaukværøya og holmene utenfor Steinesjøen er imidlertid ansett å være et vik-

tig område for en rekke ulike fiskerier.  

 Likeledes er det fra fiskerne poengtert viktigheten av å kunne drive m.a rognkjeksfiske utenfor 

Nykvåg.  

 

Arealkonflikter 
 

Det har til nå sjelden oppstått arealkonflikter mellom fiskerinæringa og andre bruks- og vernein-

teresser. Et forbud i kystverneplanen mot å drive fiske med faststående redskap (april - oktober) 

utenfor Nykvåg er imidlertid i konflikt med fiskeriinteresser som bruker området til rognkjeksfis-

ke. Den mest synlige konflikten i kystsoneplan - sammenheng, når vi nå legger ut en del områder 

til akvakulturformål, er at tradisjonelle områder for låssetting av sei og områder det er mulig å 

benytte til oppdrettsvirksomhet i stor grad overlapper. Dette har vi forsøkt å løse gjennom den 

medvirkningsprosessen som har blitt kjørt ved utarbeidelse av planen. Det er ivaretatt et rimelig 

antall områder til låssetting.  De fremkommer ikke på kommuneplankartet.  

 

2.2  Oppdrettsnæringa  
 

Bø har 4 oppdrettskonsesjoner på laks;  

 

Hellfjordlaks AS    NBø - 2,  12.000 m3 

E.  Kristoffersen & Sønner  AS NBø - 3  12.000 m3 

Jennfisk AS    NBø - 4  12.000 m3 

E. kristoffersen  & Sønner AS NBø - 9 12.000 m3 

 

Alle disse konsesjonene drives i samdrift. 
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Ottar Bergersen har en konsesjon på kommersiell rekreasjons/ selvfiske (laksefisk) 

 

I 2001 ble dessuten Vesterålsskjell AS, Stokmarknes, innvilget konsesjon til produksjon av 150 

tonn skjell (10 da) ved Lønsøya i Jørnfjorden ; NBø 311 

 

I 2002 ble det gitt en ytterligere konsesjon til skalldyrproduksjon (Pettersen Skjell Ans) og enda 

en skalldyrkonsesjon i 2003 (Midnattsol Skjell Ans) 

 

I 2001 ble det også gitt konsesjon til Marin Kultivering AS til å drive landbasert stamfisk, yngel- 

og settefiskoppdrett av torsk i Kobbvågen i størrelsesorden 12 000 m3 / 6000000 stk.   

 

I 2003 fikk vi også to torskekonsesjoner, hver på 12.000m3. En til Egil Kristoffersen & Sønner 

og en til Hovden Fiskemottak As. 

 

Foruten dette finnes 3 såkalte manntallskonsesjoner på h.h.v torsk, hyse og sei.  

 

Arealbehov 
 

Bø kommune har en utsatt kyst, med storhavet som nabo og med mye ulendt farvann. Ikke minst 

skaper værforholdene utfordringer, både for fiskeri og havbruk.  Resultatet er at det med dagens 

teknologi ikke er svært mange områder langs vår kyst som er mulig å benytte til oppdrettsvirk-

somhet. På bakgrunn av vår kunnskap pr. i dag har de avsatte områdene i planen blitt vurdert, 

sammen med fiskarlag og oppdrettere, til å kunne være egnet for dette formålet. Vi har ikke skilt 

mellom arter, men det er enkelte områder som er avsatt som helt klart kun egner seg til skjellopp-

drett. Både p.g.a dybde, is og andre forhold ved lokalitetene. Dette vil fremkomme på temakart 

og gi grunnlag for en samlet vurdering av plassering m.m ved kommunal saksbehandling i konse-

sjonssaker.   

 

 

 

Arealkonflikter 
 

Bø kommune har lange tradisjoner innen seifiske. I dette fiskeriet foregår det år om annet mye 

låssetting i poser i fjordene. Vi har forsøkt å ivareta behovet for låssettingsplasser. Det er likevel 

ikke til å unngå at med de begrensede arealene vi har til disposisjon for oppdrett vil låssetting og 

oppdrett kunne komme til å konkurrere om samme lokaliteter. Det er viktig at det i alle fjorder 

der det tradisjonelt låssettes sei beholdes tilstrekkelig areal til dette. I enkelte områder, særlig de 

som er avsatt til skjell, er det også konflikt mellom bruk – og verneinteresser. Særlig gjelder dette 

akvakulturområdene i Jørnfjørden og Hellfjorden der det både kan sies å være sterke interesser 

for naturvern og sterke friluftslivsinteresser, i tillegg til at området også benyttes til fiskeri.  

 

2.3 Friluftsliv 
 

Bø har et rikt, variert og lett tilgjengelig naturmiljø som innbyr til friluftsliv. Dette er et gode som 

vi gjerne også vil la tilreisende benytte seg av (jfr. reiselivsplan og plan for Idrett, lek og frilufts-

liv m.v.). I kommuneplanen har vi ikke funnet det nødvendig å båndlegge områder til friluftsliv, 

men foreslår i denne omgang de strendene som er mye brukt til friluftsformål lagt ut som LNF 

områder og anmerker at det her er viktige friluftslivsinteresser.  Andre områder som er merket 

med FR (LNF § 20- 4, 2 ledd – bokstav e) er unntatt fra bygging av ny fritidsbebyggelse og prio-

ritert til allmennhetens friluftslivsinteresser. Muligheten for utøvelse av friluftsliv er et viktig 
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gode for innbyggerne og bidrar til «det gode liv» og adgang til kystsonen for befolkningen må 

derfor ivaretas. Vi viser ellers til gjeldende lovverk. 

 

Arealbehov og Interessekonflikter 
 

Tradisjonelt har oppfatningen vært at vi har plass nok og at det ikke er nødvendig med omfatten-

de tilrettelegging for utøvelse av friluftsliv. Særlig i kystsonen kan dette fort bli en sannhet med 

modifikasjoner. Det er ønskelig å i størst mulig grad unngå fremtidige konflikter mellom eiere av 

fritidsbolig – som det stadig blir flere av i kommunen, allmennhetens interesser og ulike nærings-

interesser. Det være seg oppdrettsnæringa eller også landbruksnæringa.  Pr. i dag er det kanskje 

landbruket som sterkest gir uttrykk for å oppleve en viss konflikt med friluftslivsinteresser. Dette 

dreier seg først og fremst om uønsket ferdsel over beitemark, eggvær, slåttemark og på strendene 

og belastning på gårdsveier og unødvendig forsøpling. En akseptabel balanse mellom ulike næ-

ringsinteresser og allmennhetens interesser i kystsonen skal vektlegges i saker der bruks- og ver-

nekonflikter oppstår. Det skal søkes samarbeid med grunneiere, velforeninger eller andre aktuel-

le representanter for strender som er mest i bruk, for å søke å finne løsninger på hvordan det kan 

tilrettelegges for friluftslivet, samtidig som grunneiernes interesser ivaretas.  

 

Ellers legger Bø kommune gjeldende lovverk til grunn ved ivaretakelse av allmennhetens rett til 

ferdsel i og langs kysten.  

  

 

2.4  Naturressurser og verneinteresser 
 

I Bø er disse områdene fredet som naturreservat i h.h.t lov av 19 juni 1970 om naturvern jfr. § 8, 

§ 10 og §§ 21,22 og 23; 

 

 Hognværan / Galtholmen  

Utgjør 800 daa hvorav ca 750 daa sjøareal. Formålet med fredningen er å bevare et godt og ufor-

styrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. 

 

 Frugga   

Utgjør 1020 daa hvorav 750 daa er sjøareal. Formålet er å ivareta et verdifullt kystområde, med 

naturlig tilknyttet plante - og dyreliv. Frugga har særlig verdi som hekkeområde for Lunde og 

andre sjøfugler. 

 

 Nykvåg / Nykan  

Formålet er å ivareta et verdifullt kystområde, med naturlig tilknyttet plante - og dyreliv. Området 

har spesiell verdi som hekkeområde for flere fuglefjellarter (alkefugl). 

 

 Nyke / Tussen  

Formålet med vernet er å ivareta et område av stor kvartærgeologisk og botanisk verdi. Området 

har stor faglig og pedagogisk verdi. 

 

Områdene vises i h.h.t. Fylkesmannen i Nordland, som båndlagte områder jfr. plan - og byg-

ningslovens § 20 - 4, punkt 4.  

 

I våtmarksplanen for Nordland er Straume (Saltvannet / Sjørisen) vernet etter naturvernloven. 

Dette er avmerket på kartet som båndlagt.  
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Bø har flere viktige kystnære biotoper, med et sjeldent og variert plante - og dyreliv, som ennå 

ikke er tilstrekkelig kartlagt. Området fra Hovden og mot Gustad, herunder fjellområdet, er særlig 

interessant i denne sammenheng. Likeledes Bøsida av Hellfjorden. Fuglelivet i Bø er også sær-

egent variert og en stor rekke arter hekker langs kysten, på øyene og i våtmarksområdene. Disse 

områdene og artene er kartlagt i en viltrapport for Bø. Denne er en viktig kilde til informasjon om 

kommunens naturmiljø. Kommunen tar sikte på å utarbeide temakart hva gjelder biologisk mang-

fold når denne registreringa er ferdigstilt høsten 2006. 

  

Arealbehov  
 

Vernede områder er merket på kartet i h.h.t. føringer fra Fylkesmannen i Nordland.  

 

I tillegg har viktige viltområder der det er ansett som hensiktsmessig, fått LNF kategori (§ 20 - 4, 

2 ledd, bokstav e) med forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse. Disse områdene er merket 

med N (LNF område der naturverninteressene er dominerende) og til dels FR i plankartet.  

 

Arealkonflikter 

 

Bø kommune gikk i forrige høringsrunde imot forslaget til kystverneplan for Nordland. Hovedsa-

kelig med begrunnelse i at vernet ble opplevd som å legge hindringer i veien for fiskeri - og ak-

vakulturinteresser, men også landbruksinteresser. De reelle arealkonfliktene synes i Bø imidler-

tid, med de vedtatte forskrifter, å være små og å berøre svært få. Med hensyn til å ivareta natur-

miljøet med plante og dyreliv oppleves konfliktene som små pr. i dag. Det er imidlertid fare for at 

belastningen i viktige viltområder blir uønsket stor i hekkesesongen. Ved vern etter naturvernlo-

ven er det definerte grenser for menneskelig aktivitet. Det er vedtatt forskrifter for hvert enkelt 

område. I de områder som er registrert i plan for viltet i Bø og som vi har merket av på temakartet 

som naturområder, bør det gjøres oppmerksom på områdenes sårbarhet (f.eks ved skilting) og 

henstilles til varsomhet ved ferdsel i hekketiden. Før rullering av kommuneplanens arealdel bør 

viktige biotoper, med et sjeldent og sårbart planteliv søkes bedre kartlagt og avmerkes på tema-

kart, i forbindelse med en generelt bedre kartlegging av det biologiske mangfoldet. Tradisjonelt 

fiskeri, husdyrbeite og alminnelig ferdsel med båt anses generelt ikke å være en trussel mot na-

turområdene. 

 

2.5  Kulturminner 
 

Bø kommune er rik på kulturminner og svært mange av disse er lokalisert til kystsonen da det 

hovedsakelig er her den gamle bosettingen var konsentrert. Deler av kommunen er systematisk 

registrert m.h.t kulturminner i forbindelse med opprettelsen av økonomisk kartverk. Det finnes 

likevel mye som ikke er kartlagt. Forvaltningsansvaret for automatisk freda kulturminner (eldre 

enn 1537) er lagt til Nordland Fylkeskommune, Kulturetaten. Sametinget, ved miljø - og kultur-

vernavdelingen, har forvaltningsansvaret i forhold til samiske kulturminner/ kulturmiljøer som 

har en fredningsgrense på 100 år. (Lov om kulturminner av 1978, § 3 og § 4) Tromsø Museum, 

fagenhet for arkeologi, har forvaltningsansvaret for de marinarkeologiske kulturminnene, dvs. 

kulturminner under vann som er eldre enn 100 år (kulturminneloven § 14). Vi har ikke registrert 

marinarkeologiske kulturminner i Bø.  

 

Arealbehov og interessekonflikter 
 

Selv om kommunen er rik på eldre kulturminner har vi få kulturmiljøer fra de siste 100 - 200 år 

tilbake som er bevart. Gamle bygningsmiljøer, steinkaier og steingjerder, båtstøer, gårdsveier osv. 

er en del av vår nære fortid som vi må søke å bevare gjennom en forsvarlig balanse mellom bruk 



 21 

og vern. Disse menneskeskapte kulturmiljøene og kulturlandskapene er ikke blitt tatt tilstrekkelig 

vare på i vår nære fortid og samtid. Nettopp av den grunn sitter vi med så få intakte miljøer, byg-

ninger og landskap i dag. De som gjenstår blir desto mer verdifulle og må søkes ivaretatt gjen-

nom et samarbeid mellom det offentlige og private. I situasjoner der det oppstår konflikt mellom 

nærings - eller andre bruksinteresser og behovet for å bevare slike miljøer, skal det, i den kom-

munale saksbehandling tillegges stor vekt hvilken verdi disse miljøene fra nær fortid har. Ikke 

minst i reiselivssammenheng og for å styrke vår egen identitet er slike miljøer viktig å bevare. I 

forbindelse med planprosessen er det i sammenheng med kulturminner først og fremst hvorvidt 

det skal være tillatt med hyttebygging på Gaukværøya det knytter seg en spesifikk «konflikt» til. 

Denne konflikten er også knyttet til friluftsinteresser (allmennheten) og naturvern.   

 

2.6  Andre Interesser  
 

Med en så langstrakt kyst som i Bø og med et næringsliv i stor grad basert på marine ressurser vil 

det også være slik at det meste av den menneskelige aktiviteten foregår nær ved - og på kysten. 

Noen gårdbrukere i Bø har signalisert at de opplever en konflikt særlig mellom friluftslivsinteres-

ser og egne interesser. Det være seg ferdsel over innmark, ferdsel i felles utmark, ferdsel på og til 

strendene og i eggvær osv. På den annen side har - og vil slike interessekonflikter alltid være der. 

Omfanget av forstyrrelser og konfliktsituasjoner er, etter gjennomgang av innspillene, ikke særlig 

stort. Norsk lovgivning anses normalt å være tilstrekkelig til å regulere de fleste forhold. I areal-

planen er det ikke ansett som et behov å detaljplanlegge områder i et større omfang enn nødven-

dig. Med en økning i tilreisende vil det imidlertid oftere oppstå konflikter mellom lokale eier- og 

bruksinteresser og reiselivet. I dag oppleves ikke dette som å utløse et behov for annen behand-

ling i denne sammenheng enn at noen områder spesifikt er avmerket til friluftsformål og naturom-

råder. Konflikten mellom naturvern og reiseliv/ferdsel er vist oppmerksomhet ved at noen områ-

der er merket som naturområder (N) på plankartet og viltområder i temakart. Dette henstiller til at 

det mellom annet skal utvises forsiktighet ved ferdsel i hekketiden. Bø kommune ønsker generelt 

(jfr. kommunale planer) både å legge til rette for utvikling av reiselivsnæringa og øvrig nærings-

virksomhet, allmennhetens interesser og utøvelse av friluftsliv, både på sjø og land. I den grad 

dette er mulig. 

 

Det er også kartlagt vassdrag med oppgang av anadrom villfisk. I Bø finnes ingen slike vassdrag 

som er benevnt som særlig viktig i fylkesmannens oversikt. Vassdragene fremkommer på tema-

kart. Både reiselivsanlegg og turløyper langs kysten, småbåthavner og badestrender vises også på 

temakart, samt viktige viltområder.  

 

I løpet av prosessen ble det besluttet at vi skulle legge frem forslag til arealdel av kommuneplan 

også for landarealet i Bø og ikke bare for kystsonen.  Arealpankategorier og bestemmelser omfat-

ter derfor også landarealet.  

 

2.7 Infrastruktur  
 

Bø kommune har mange godt tilrettelagte havner og god standard på veier til og fra de fleste 

havner. Infrastrukturen for å kunne utøve fiskerivirksomhet og oppdrett er i så måte svært god. 

Kommunens desentraliserte og godt utbygde infrastruktur er et fortrinn med hensyn til å kunne 

tilrettelegge for vekst i oppdrettsnæringa og for utvikling av fiskerinæringa generelt.  Vi viser 

også til temakart og havneplanen for nærmere beskrivelse av infrastrukturen. 
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DEL III   

  

AREALBRUK 
 

1. OVERSIKT OVER PLANLAGTE OMRÅDER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

1.1  Landbruk, natur og friluftsområder (LNF)  
 

Det er lagt ut 4 LNF områder der et gitt antall hytter / fritidsboliger er tillatt oppført etter nærmere 

bestemte retningslinjer i planperioden. I tillegg er det lagt ut 7 områder der både spredt boligbyg-

ging og spredt hyttebygging er tillatt etter bestemte retningslinjer og 10 områder der både bolig-, 

hytte- og ervervsbebyggelse tillates i planperioden i svært begrenset omfang. Ved å gi muligheter 

for utbygging i disse områdene ønsker Bø kommune å legge til rette for hyttebygging på attrakti-

ve områder i kommunen for å endre den liberale praksisen med stadige dispensasjoner for byg-

ging og fradeling i 100 metersbeltet. Vi ønsker også å åpne for enklere og hurtigere saksgang i 

byggesaker.  

 

Ellers langs kysten, i 100 metersbeltet, er hyttebygging ikke tillatt. Heller ikke vesentlige end-

ringer (se retningslinjer) i eksisterende bebyggelse.  

 

To områder er planlagt der det kreves henholdsvis godkjent bebyggelsesplan og reguleringsplan: 

Storskogåsen og Havn i Skårvågen. 

 

I noen LNF områder vil oppføring av nye hytter / fritidshus ikke tillates av hensyn til friluftsliv 

eller naturverninteresser. (§ 20 - 4, 2 ledd - bokstav e: områder merket N og FR) Alle øyene uten-

for kysten er gitt kategorien LNF område, uten bestemmelser om spredt bebyggelse 

 

1.2  Områder for råstoffutvinning 
 

Omfatter masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak) som er registrert av landbruksavdelinga i 

2002 med forhåndsgodkjenning.  

 

1.3  Områder for akvakultur (A)  
 

Dette er områder som vi gjennom planprosessen har kommet frem til, i samarbeid med oppdretts- 

og fiskerinæringa, at enten pr. i dag er benyttet til eller i fremtiden kan benyttes til akvakultur-

virksomhet, i tråd med vedtatte retningslinjer og lovverk. Se tabell. Det er også godkjent et områ-

de for landbasert oppdrett; Kobbvågen.  

 

1.4  Viktige fiskeområder (FI)  
 

Det er i planprosessen registrert viktige fiske- og gyteområder langs kysten i Bø. Generelt kan en 

si at det i større og mindre grad forgår fiske langs hele kysten, om enn ikke like mye i alle områ-

der.  Dette svinger med naturlige variasjoner i fiskeriene og årstidene. Det er derfor vanskelig å 

unngå at det tidvis oppstår interessekonflikter. I samarbeid med Bø og Malnes fiskarlag har vi 

imidlertid kommet til enighet om at det innenfor de områder som er avsatt til akvakultur, ikke er 

sterke fiskeriinteresser som må prioriteres. Viser ellers til temakart for ytterligere informasjon.  

Bø kommune har sterke tradisjoner innen seifiske og i mange områder i fjordene har vært benyt-

tet til låssetting av sei. Fra fiskerne er det et krav at tilstrekkelig områder holdes av til låssetting 
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av sei. Da også områdene for låssetting varierer i henhold til fiskens gang, vær og vind og mot-

taksforhold er svært mange steder opp gjennom historien blitt brukt til låssetting. Alle områdene 

kan ikke holdes av til dette formålet da det i for stor grad legger hindringer i veien for utvikling 

av havbruksnæringa i kommunen.  

 

Disse områdene er disponible for låssetting av sei:  

 

 Kortvarig lagring er mulig i Malnesfjorden, utenom akvakulturanleggene 

 Åsanfjorden nord, fra Kobbvågen og innover 

 Åsanfjorden sør, vest for A12 

 Straumfjorden 

 

 

1.5  Verna områder 
 

I våtmarksplanen for Nordland er Saltvannet / Sjørisen verna etter naturvernloven. Dette området 

er avmerket på kartet som båndlagt.  

 

I Kystverneplanen for Nordland er følgende områder fredet som naturreservat i h.h.t lov av 19 

juni 1970 om naturvern jfr. § 8, § 10 og §§ 21,22 og 23; 

 

 Hognværan / Galtholmen   

 Frugga      

 Nykvåg / Nykan    

 Nyke / Tussen   

 

Områdene vises i h.h.t. Fylkesmannen i Nordland, som båndlegge områder jfr. plan - og byg-

ningslovens § 20 - 4, punkt 4. Det er utarbeidet egne forskrifter for områdene. 

 

1.6  Friluftsområder (LNF områder § 20-4, 2 ledd - bokstav e) 
 

Områdene merket med FR - som friluftsområder er mye brukte tur - og utfartsområder av lokal-

befolkningen og av tilreisende. Også områdene merket med N ( § 20 - 4, 2 ledd - bokstav e) er 

verdifulle som friluftsområder, men her er kanskje naturverninteressene enda mer fremtredende. 

Andre LNF områder er også viktige for friluftslivet, uten at vi har funnet det nødvendig å benytte 

bokstav e i 2. ledd av § 20 -4, som indikerer et forbud mot bygging.  

 

I den grad kommunal økonomi tillater, er det et mål å tilrettelegge for utøvelse av friluftsliv i 

ovennevnte områder. Det skal i den sammenheng søkes samarbeid med lag og foreninger, grunn-

eiere og / eller andre private interesser representert i området.   

 

1.7  Naturområder (LNF områder § 20-4, 2 ledd - bokstav e) 
 

Områder merket på plankartet med N regnes som viktige naturområder med forbud mot oppfø-

ring av ny eller utvidelse av bestående bebyggelse.  

 

Formålet med «naturområder» er å verne om, og gjøre oppmerksom på viktige/sårbare bestander 

av dyre- og plantearter. Med begrunnelse i at områdene er særlig viktige for viltet eller også har 

særlige verdier, er i tillegg til områder merket på plankart med N, disse områdene viktige natur-

områder; 
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1.  Nord - og Sør Rygge øyene - Viktig viltområde (LNF) 

2.  Åsandøya og Åsandfjordøya - Viktig viltområde (LNF) 

3.  Holmene utenfor Steinesjøen - Viktig viltområde (LNF) 

4.  Området Straumsnes - Ramberg - Viktig viltområde (LNF) 

 

Som et ledd i registrering av biologisk mangfold er det kartlagt flere viktige områder for viltet i 

Bø. Disse er avmerket på temakart i plan for Viltet i Bø. Andre viktige biotoper er ikke avmerket 

da de ikke er tilstrekkelig kartlagt. | 

 

1.8 Større inngrep 

 

Planen berører ikke spørsmål i forhold til petroleumsvirksomhet, vindmølleparker eller andre 

større inngrep. Slike store anlegg vil kreve særskilt konsekvensutredning og evt. arealkonflikter 

vil bli avklart her. 



 25 

2.0  BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 

  

1. I områder der spredt utbygging tillates (PBL § 20 - 4. andre ledd, bokstav c), uten plan-

krav, gjelder følgende bestemmelser: 

 

Ved spredt fritidsbebyggelse kan det tillates fradelt tomter på inntil 1 da. Det tillates ikke fradelt 

fritidstomter med grense til vassdrag. Det kan ikke fradeles eller bygges på dyrka mark, god 

dyrkbar mark, i plantefelt eller på produktiv skogsmark og heller ikke slik at dyrka eller dyrkbar 

mark blir innebygd eller splittes opp. Adkomstvei må ikke legges over dyrka eller dyrkbar mark 

klasse A.  

 

Det tillates ikke bebyggelse over K 200. Unntaket er eks.vis dagsturhytter, lavvoer i regi av tur-

lag, idrettslag og lignende som er åpen for alle til en hver tid, og ikke drives på kommersiell ba-

sis. Begrunnelsen for unntaket er at all erfaring tilsier at sånne installasjoner bidrar til økt fysisk 

aktivitet blant befolkningen. 

 

Utgjør ny og eksisterende spredt bolig- og ervervsbebyggelse en gruppe på 7 eller flere enheter, 

innen et område på inntil 14 da, kreves godkjent bebyggelsesplan før ytterligere fradeling / ut-

bygging finner sted. 

 

Utgjør ny og eksisterende fritidsbebyggelse en gruppe på 5 enheter eller mer, innenfor 10 da, 

kreves godkjent bebyggelsesplan før fradeling / utbygging finner sted.  

 

For all fritidsbebyggelse med avrenning til vassdrag stilles krav om godkjent avløp (biodo, infil-

trasjonsløsning). Dette er et absolutt vilkår og uavhengig av om det oppgis at det ikke skal legges 

inn vatn. 

 

Ved eventuell etablering av ny fritidsbebyggelse må kantvegetasjon mot vassdrag bevares og 

inngrep i elv/ bekk må unngås. 

 

Ved bygging av fritidsboliger, skal det velges en byggestil som best mulig harmonerer med om-

kringliggende bebyggelse. 

 

Naust; 

Naust kan tillates i LNF områder hvor spredt boligbebyggelse er tillatt. Til hver bolig tillates et 

naust. Naust kan tillates i områder for spredt fritidsbebyggelse der de er søkt plassert i grupper 

som dekker naustbehovet for flere eiendommer. Naustgrupper må tilpasses landskapsformer og 

lokal byggeskikk og ikke være i konflikt med viktige områder for biologisk mangfold, fiskeri-, 

oppdretts-, eller friluftsinteresser, herunder badeplasser. Naust i tilknytning til fritidseiendom kan 

ha et maksimum bruksareal på 25 M2 pr. enhet. Naust tillates ikke innredet til beboelse, for ek-

sempel fritidshus.  

 

Byggeforbud langs sjø, vann og vassdrag: 

Fritidsbebyggelse skal ikke etableres nærmere havet, innsjø eller vassdrag enn 50 meter eller 

nærmere automatisk freda kulturminne enn 5 meter i LNF områder der spredt utbygging tillates.  

Et unntak er naust som nødvendigvis vil måtte knyttes nærmere strandsonen. Naust skal imidler-

tid ikke etableres på en måte som er til hinder for fri ferdsel i strandsonen. 

 

Nykvågvassdraget er vernet i suppleringen av Verneplan for vassdrag. I nedslagsfeltet er det geo-

logisk og biologisk mangfold av stor verneverdi og har bl.a. et landskapsbilde av stor verneverdi. 
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Alt dette tilsier at en må være særlig varsom i forhold til eks.vis planlagt utbygging i dette områ-

det. Tillatelser til bygging i nedslagsfeltet skal sendes til NVE på høring. 

 

Avkjørsel: 

Antall avkjørsler fra RV 820 skal i størst mulig grad begrenses. Nye bolig- eller hytteavkjørsler 

tillates ikke uten at det foreligger godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan eller detaljplan etter 

vegloven, som viser adkomstløsningen. Alle avkjørsler skal oppfylle Statens veivesens krav til 

avkjørselsutforming.  

 

 

Uteareal (PBL § 20 - 4.2 ledd d): 

Ved spredt boligbygging skal leke- og oppholdsmuligheter for barn vurderes. I områder for spredt 

boligbygging bør det i rimelig nærhet fra boligen være egnede lekeområder for barn fra 0 - 7 år 

og det bør finnes områder for mer plasskrevende aktiviteter som ballek, aking og ski etc.  

  

Annet: 

LNF- områder der spredt utbygging tillates er merket med nye hytter (H), boliger (B), ervervsbe-

byggelse(E) eller kombinasjon av disse; Antall hytter, boliger og ervervsbebyggelse som kan 

føres opp, uten plankrav, er fastsatt, for planperioden, for hvert enkelt område. Se tabell. 

 

2. Områder med forbud mot spredt utbygging (friluftslivsområder, naturvernområder og 

øvrige LNF områder (PBL § 20 - 4 2. ledd, bokstav e); 

 

Bestemmelser; 

I LNF områder med forbud mot spredt utbygging tillates ikke annen bygge- og anleggs-

virksomhet enn den som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksdrift eller annen 

stedbunden næring.  

 

LNF områder merket Friluftsområder - FR (PBL § 20 - 4 , 2. ledd, bokstav e) 

 

Områdene har, sammen med områder merket med N (naturområder) spesiell verdi som utfarts-

områder. Viktige badeplasser i kommunen er merket på temakart med eget symbol.  

 

Retningslinjer for friluftsområder: 

Tiltak som kan bli til hinder for utøvelse av friluftslivet, eller redusere områdets kvaliteter som 

friluftsområde tillates ikke. Det bør iverksettes tiltak som kan fremme utøvelsen av friluftslivet. 

 

LNF område merket Natur - N (PBL § 20 - 4 , 2. ledd, bokstav e) 

 

Formålet med «naturområder» er å verne om og gjøre oppmerksom på viktige og / eller sårbare 

bestander av dyre- og plante arter. LNF områdene som anses å ha en særlig verdi som naturområ-

de/ viltområde er merket med N. Det er foreslått to slike områder - det tillates ikke ny bebyggelse 

i Røsshagan og Hellfjorden.  

Disse to viktige områdene hva gjelder flora, fauna og landskapstyper er viktig å bevare. I tillegg 

er Røsshagan et gammelt samisk bosted. 

 

Retningslinjer for natur- områder: 

Tiltak og inngrep må ikke endre naturtilstanden vesentlig eller føre til vesentlig skade. 

Almen ferdsel, fiske eller friluftsliv kan fortsette som før. 

 

3. Områder for råstoffutvinning (PBL §20-4, nr.3) 
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Omfatter Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak) på land og i sjø. 

 

Bestemmelser for masseuttak: 

Ved utbygging innenfor områder avsatt til masseuttak kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 

93, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan (PBL § 20-4). 

  

Melding om oppstart av privat masseuttak, valg av lokalitet og plan for uttak må i god tid sendes 

kommunen for godkjenning (jfr. PBL § 93). 

 

Retningslinjer : 

 

Masseuttak på privat grunn skal gjøres på en skånsom måte slik at landskapet ikke forandres ve-

sentlig. Områdene skal sikres med gjerde for å unngå ulykker. Når masseuttaket opphører skal 

driver se til at område er ryddet opp i og om nødvendig sikret.  

 

4. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (PBL §20-4, nr.5) 

 

Akvakultur - A 

 

Omfatter merdanlegg, områder avsatt til akvakultur, områder som kan være egnet for akvakultur. 

Utnyttelse av områdene er regulert av lover der forvaltningsansvaret er tillagt andre instanser enn 

Bø kommune.  

 

Etablering legger restriksjoner på fiske (> 100 meter) og ferdsel (> 20 meter) i forhold til opp-

drettsanlegg. Jfr. Oppdrettslovens § 14. 

 

Akvakultur ut over eksisterende i området fra Ramberg og østover mot Hadsel og Sortland skal 

styres mot marine arter og skjell. 

 

Retningslinjer for kommunal saksbehandling: 

 

Bø kommune vil gå inn for at de avmerkede områdene for akvakultur prioriteres ved framtidige 

lokaliseringsvalg. 

 

Det er et mål å plassere akvakulturanleggene slik at de kommer i minst mulig konflikt med fiske-

riinteressene og plassering av anlegg bør være diskutert med de aktuelle fiskarlag, før søknad 

sendes. 

 

Ny oppdrettsvirksomhet og lokalitetsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom de prosedy-

rer og regler som gjeldende lovverk krever, uavhengig av om området er avsatt til formålet i 

arealplan eller ikke. 

 

I planlagte oppdrettsområder hvor det ikke er etablert anlegg, kan annen bruk fortsette som før 

dersom dette ikke hindrer fremtidige etableringer av oppdrettsvirksomhet. 

 

Dersom oppdrettsvirksomheten opphører vil kommunen kreve fjerning av anlegg som er skjem-

mende, til skade for miljøet eller til hinder for annen bruk. 

 

Temakart: fiskeri, havbruk og infrastruktur og temakart: naturressurser, kulturminner, reiseliv og 

friluftsliv vil bli benyttet ved behandling av søknader til planen. 



 28 

 

Ikke planlagte områder i sjø - NFFF 

 

Dette er områder hvor det ikke foreligger spesielle planer om aktivitet utover dagens bruk, eller 

der det pr. i dag ikke er behov for å prioritere området til planlagt aktivitet. 

 

I ikke - planlagte områder er det ikke foretatt noen endelig avklaring mellom ulike interesser. Det 

er likevel, på temakart, avmerket områder av betydning i fiskeriene som låssettingsplasser for sei 

og fiskeområder. Søknader om eventuell utnyttelse avklares gjennom det aktuelle særlovverk. 

 

Fiske - Fi  

 

Omfatter kaste- og låssettingsplasser, fiskeområder og gyte- og oppvekstområder.  

 

I fiske- og gyteområder har fiske prioritet. Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med fiskeri-

interessene eller forringe områdenes kvaliteter som fiske-, gyte - og oppvekst område. 

 

Lokalisering av oppdrett og uttak eller dumping av masser på havbunnen tillates ikke i disse om-

rådene.  

 

Retningslinjer i fiske-områder: 

Temakart over fiskeriaktivitet skal benyttes som grunnlag for vurdering av arealdisponeringer i 

ikke planlagte områder / flerbruksområder.  Det tillegges særlig betydning at det finnes tilstrekke-

lige områder til låssetting av sei. Disse områdene er, i samarbeid med fiskarlagene, avmerket på 

temakart.  

 

Hensynet til fiskerinæringa skal generelt, også i ikke planlagte områder, tillegges stor vekt i kon-

flikttilfeller. 

 

Friluftsområder i sjø: 

Det skal vises aktsomhet ved bruk av motorbåt i disse områdene.  

Det er ikke tillatt ferdsel med motorbåt nærmere enn 50 meter fra badestrand om sommeren, unn-

tatt ved ilandstigning. Farten nær områder som benyttes til bading skal ikke overstige 8 knop i 

badesesongen.  
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5.  Andre områder som er båndlagt eller områder som skal båndlegges for nærmere angitte 

formål i medhold av denne eller andre lover og områder for Forsvaret (PBL §20-4, nr.4) 

 

 

Omfatter områder som er eller er foreslått vernet i medhold av vassdragsloven, naturvernloven 

(nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde) og områder for forsvaret (øvings- og 

skytefelt). 

 

Vern etter naturvernloven:  

Planen inneholder naturreservat som er vernet i våtmarksplanen for Nordland; Saltvannet / Sjø-

risen på Straume.  

 

Naturreservater vernet i h.h.t lov av 19 juni 1970 om naturvern jfr. § 8, § 10 og §§ 21,22 og 23  

 Hognværan / Galtholmen naturreservat,  

 Frugga naturreservat,  

 Nykvåg / Nykan naturreservat, 

 Nyke / Tussen naturreservat 

Områdene vises som båndlagte områder på kartet.(PBL § 20 - 4, 1 ledd nr. 4) Det er utarbeidet l 

egne forskrifter for hvert verneområde.  

 

Det er ingen områder for forsvaret som berører arealet som omfattes av kommuneplanen.  

 

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL § 20-4, nr. 6) 

 

Omfatter Landverts og Sjøverts kommunikasjonssystem. 

På plankartet vises hovedvei, samlevei og adkomstvei  

I tillegg vises hovedfarleder og lokale farleder.  

 

Bestemmelser for sjøverts kommunikasjonssystem: 

 

Det må i, eller i nærheten av slik led ikke etableres anlegg/installasjoner som kan være til hinder 

eller fare for vanlig sjøveis ferdsel. 

 

Tekniske installasjoner og anlegg må ikke legges i, eller opptil hvit sektor som vist på sjøkart, 

eller være i konflikt med farleder.  

 

GENERELLE BESTEMMELSER:  

 

Tidligere planer, PBL § 20-4, 2.ledd bokstav h: 

 

Tidligere vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder framfor denne arealplanen. 

 

Kommunen skal i sin byggesaksbehandling vurdere kulturlandskapet generelt og spesielt i områ-

dene LNF-BHE2, LNF-BHE3 og LNF-BE 1, h.h.vis Gårdsnyken, Hovden og Alteret/ Flathol-

men. Disse områdene er lokalt viktige og det er i planen tillatt spredt utbygging her. 
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Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn: 

 

Et robust samfunn bør være et felles mål for alle. Hvor robust samfunnet er, kan avdekkes gjen-

nom 

ROS-analyse/vurdering. Analysen skal avdekke den Risiko Og Sårbarhet samfunnet utsettes for. 

Risiko uttrykker den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko ”måles” ut fra sannsynligheten for (frekvens) og 

konsekvensen av en evt. uønsket hendelse. Sårbarhet er et uttrykk for vår (samfunnets/et 

systems) evne til å fungere (oppnå sine mål) når vi utsettes for de påkjenningene hendelsen 

Påfører oss. 

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn i den ordinære kommuneplanleggingen. Dette 

innebærer at slike hensyn skal ligge til grunn som en selvstendig premiss i arealplanarbeidet – på 

lik linje med andre hensyn som inngår i planleggingen. 

Arealplanleggingen har stor betydning for risikosituasjonen, særlig sett over tid. Plassering av 

infrastruktur og bebyggelse legger viktige føringer for sårbarhet og risiko. Kommunen risikerer 

økonomisk ansvar dersom det oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en god 

planprosess. 

 
ROS-vurderinger: 

Plan- og bygningsloven § 68 stiller følgende krav til ”byggegrunn”: 

”Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 

ulempe som følge av natur eller miljøforhold.” 

Alle byggeområdene i skal tilfredsstille plan- og bygningsloven § 68 før tiltak etter plan- og byg-

ningsloven §§ 81, 86a, 86b og 93 kan godkjennes. Nye byggeområder i planen er vurdert i for-

hold til kjente og relevante natur og miljøforhold. Ved behandling av regulerings- og/eller bebyg-

gelsesplaner innenfor det enkelte byggeområde er ROS-vurdering et dokumentasjonskrav. Alle 

enkelttiltak etter plan- og bygningsloven § 93, som ikke er avklaret gjennom regulerings- eller 

bebyggelsesplan skal vurderes individuelt. 

 

Generelle forhold: 

Ras og skred: 

Grunnlaget for arealplanlegging, bygging og fradeling utenfor regulerte områder gis i NGIs 

Faresonekart for stein- og snøskred målestokk 1:50.000 til grunn. Ved søknader om bygging og 

fradeling innenfor områder markert som potensielle fareområder for skred, må søker legge fram 

detaljert faglig dokumentasjon som bekrefter at området likevel er tryggere enn Byggeforskrif-

tens 

krav til sikkerhet ved ny bebyggelse. 

Det er ikke kjent at det er registrert rasfarlige områder der det planen er foreslått å tillate bygging 

Flom: 

Det er ikke utarbeidet flomsonekart for vann og vassdrag i Bø kommune. I situasjoner med 

ekstremvær, f.eks. store nedbørsmengder sammen med stor snøsmelting, sørpeskred og mindre 

løsmasseskred vil bekker og mindre vassdrag kunne flomme ut over sine bredder. Vassdragene i 

Bø har nokså beskjeden størrelse og vannføring. Det er ikke registrert at flom har vært en 

alvorlig trussel for bebyggelse og innbyggere i Bø kommune. 

 

Det er ikke bygd demninger ved noen av drikkevannskildene. Det er vanlige innsjøer med natur-

lig avløp(elv/ bekk). Evt. flom er vurdert til ikke være til fare for bebyggelse. Flomrisikoen følges 

ellers opp gjennom det generelle kravet om ROS-vurdering i tilknytning til regulerings- og be-

byggelsesplaner, samt krav om spesiell vurdering av alle § 93-tiltak som ikke er avklart gjennom 

reguleringsplan/bebyggelsesplaner. 
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Radon  

Kommunen kjenner ikke til at det har vært foretatt radonmålinger 

 

Forurenset grunn 

Det er ikke registrert områder med forurenset grunn innenfor planområdet 

 

Vind 

Det er ikke utført undersøkelser med hensyn på områder med ekstrem vindstyrke ved gitte 

vindretninger, f.eks. fallvinder. Det er ikke kjent at vind har skadet bebyggelse som er 

dimensjonert i hht. dagens forskrifter. Dette ivaretas i byggesaksbehandlingen. 

 

Støy 

Vegstøy er den viktigste og mest omfattende støykilden i kommunen, det er like fullt ikke 

registrert boliger innenfor planområdet som krever støyskjerming etter Vegvesenets retningslinjer 

for støy. 

 

Støy fra bedrifter, skytebane, massetak etc. vurderes ved behandling av regulerings- eller 

bebyggelsesplan. Ivaretas for øvrig i byggesaksbehandlingen. 

 

Virkning av arealdelen:  

 

Plan og bygningslovens (PBL) § 20-6 fastlegger at kommuneplanens arealdel skal legges til 

grunn for planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.  Planperioden er fire år fra vedtaks-

tidspunktet.  

 

Arbeid og tiltak som er nevnt i PBLs §§ 81, 84, 86a, 86b samt 93 og fradeling av eiendom til slikt 

formål må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i 

endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennom-

føring av planen.  

 

Det gjelder generelt i 100 meterssonen, unntatt i områder der spredt fritids - og boligbebyggelse 

tillates, at det skal utøves en streng dispensasjonspraksis m.h.t fradeling og bygging (PBL § 17 - 

2).  

Ved utbygging skal det, ved plassering og utforming som valg av takvinkler, i valg av materialer 

og farge, legges vekt på tilpassing til landskap og miljø (PBL § 74 med retningslinjer for este-

tikk.). 

 

Gjerder: 

Gjerder er generelt ikke tillatt i 100 metersbeltet langs sjøen, såfremt det ikke har hjemmel i plan 

eller er særskilt begrunnet. En særlig grunn er gjerder som er nødvendig i forbindelse med beiting 

av bufe i strandsonen. Allmennheten skal, uavhengig av eventuelle gjerder, sikres fri ferdsel i 

strandsonen. Dette kan gjøres gjennom porter eller gjerdeklyv. 

 

Kulturminner: 

Alle fornminner er automatisk fredet i h.h.t Lov om kulturminner § 3. 1. Ledd: «Ingen må - uten 

at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne 

eller fremkalle at dette kan skje.» I § 8 kreves det at tiltak som kan virke inn på kulturminner skal 

meldes fra til rette myndighet.  
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Alle tiltak som berører SEFRAK-registrerte bygninger skal til uttalelse hos regional kulturmin-

nemyndighet. Tilsvarende om kommunene besitter andre registrerte eller har oversikt over kul-

turminner og miljøer som vurderes som verdifulle. 

 

I situasjoner der det oppstår konflikt mellom nærings - eller andre bruksinteresser og behovet for 

å bevare miljøer av kulturhistorisk betydning, skal det, i den kommunale saksbehandling tillegges 

stor vekt på hvilken verdi disse miljøene fra nær fortid har. 

 

Berørt areal er ikke avklart med hensyn til samiske kulturminner og kulturmiljøer etter lov av 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven), ut over de registreringer som er gjort i 

økonomisk kartverk. 

 

Alle (fradelingssaker og andre) tiltak som medfører inngrep i landskapet skal, ved tvil om at det 

vil berøre automatisk freda kulturminner, til uttalelse hos kulturminnemyndighetene. 

 

 Bø kommune vil, ved eventuelle arealbrukskonflikter, vektlegge de interesser som er fremtre-

dende, i h.h.t temakart, i LNF områder der utbygging ikke tillates. 

 

Dispensasjon  

 

PBL § 7 gir det faste utvalget for plansaker (eller annet organ, etter vedtak i kommunestyret) 

hjemmel til å dispensere fra planen. Det kan ikke gis dispensasjon uten at det foreligger særlige 

grunner. Særlige grunner henspeiler på det offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom planleg-

gingen. Dersom tiltaket umiddelbart strider mot disse hensyn, foreligger ikke særlige grunner. 

Vedtak om dispensasjon skal begrunnes og bare foretas etter en vurdering av alle relevante for-

hold. Det bør vises stor varsomhet med å dispensere i områder som er gitt et spesielt vern og i 

områder som er eller skal båndlegges til spesielle formål. Berørte parter og sektormyndigheter 

skal varsles og gis anledning til å uttale seg. 
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Vedlegg 1. 

AREALBRUKSKATEGORIER 

 

Se kartvedlegg 

 

TABELL OVER PLANLAGTE OMRÅDER 

 

B =LNF område hvor spredt boligbebyggelse er tillatt 

H =LNF område hvor spredt hyttebebyggelse er tillatt 

BH= LNF område hvor spredt bolig- og hyttebebyggelse er tillatt 

BE= LNF område hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt  

BHE= LNF område hvor spredt bolig, fritids- og ervervsbebyggelse er tillatt 

E = LNF område hvor ervervsbebyggelse er tillatt 

BP= Bebyggelsesplan 

M= Område for masseuttak 

N = LNF områder hvor naturvern er dominerende 

NR = LNF områder vernet etter naturvernloven 

FR= LNF områder hvor friluftsliv er dominerende 

F = område for friluftsliv i sjø  

A = område avsatt til akvakulturformål 

FI= Fiskeområde 

 

LNF OMRÅDER DER SPREDT BEBYGGELSE KAN FOREGÅ 

PÅ BESTEMTE VILKÅR 

Nr. på plan-

kart 

Navn på område sosi PBL  Omfang i 

planperioden/ 

krav 

B1 Pollen-Ringstad 221 § 20 – 4, 2. ledd, bokstav c 2 boliger  

B2 Straume-Vea 221 ---------------«------------- 6 boliger 

H1  Klaksjord 223 ---------------«------------- 8 hytter  

H2 Ringstad-Auvåg 223 ---------------«------------- 6 hytter  

H3 Lokkøy 223 ---------------«------------ 4 --”---- 

H4 Sund 223 --------------«------------- 3 –“-- 

BH1 Mårsund-Ramberg 220 --------------«------------- 4 enheter  

BH2 Kleppelv-Føre 220 --------------«------------- 6 --”---- 

BH3 Husvågen-Sund 220 --------------«------------- 6 --”---- 

BH4 Guvåg-Haugsnes 220 --------------«------------- 10 enheter 

BH5 Kobbvågen-Grimstad 220 --------------«------------- 6 --”---- 

BH6 Kvalvika-Gustad 220 --------------«------------- 4 --”---- 

BH7 Nykvåg-Nykdalen 220 --------------«------------- -----”----- 

BHE1 Søberg-Storhaugen 220 --------------«-------------- 4 enheter  

BHE2 Nykvåg 220 ------------- « --------------- 3 ---”----- 

BHE3 Hovden  220 ------------- « ---------------  -----”----- 

BHE4 Kråkberget 220 ------------- « --------------- 20 enheter  

E1 Straumsnes 222 --------------«-------------- 2 enheter  

E2 Kobbvågen 222 ------------- « ------------- planforslag 

E3 Jennskaret 222 ------------- « -------------- 2 enheter 

BE1 Steine-Skagen-Vinje 220 ------------- « -------------- 20 ---”---- 

BE2 Straume 220 ------------- « --------------  -----”----- 

BE3 Eidet 220 ------------- « --------------  -----”----- 
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BP 1 Storskogåsen  112  § 20 - 4, 2. ledd plankrav 

LNF  Alle andre, inkludert 

øyene 

  § 20 - 4, 1. ledd nr. 2 krever 

dispensasjon 

 

 

 

 

 

 

 

I LNF OMRÅDER ETTER § 20-4, ANDRE LEDD BOKSTAV E, SKAL FRILUFTSIN-

TERESSENE VÆRE DOMINERENDE OG EN SKAL UNNGÅ INNGREP SOM GÅR UT 

OVER SÅRBARE BESTANDER AV DYRE- OG PLANTEARTER 

Nr. på plan-

kart 

Navn på område sosi PBL   

N1 Hellfjorden 113 § 20 – 4, 2. ledd, bokstav e Ikke nybygg, landskap, 

biologisk mangfold 

N2 Røsshagen 113 ------------«--------------- Ikke nybygg, landskap, 

samisk boplass, biologisk 

mangfold 

     

FR1 Vetten-Nåla-Veatind 112 ------------«--------------- Viktige friluftsområder 

FR2 Åsandtind-Vikantind 112 ------------«--------------- --------------”--------------- 

FR3 Møkland-halvøya 112 ------------«---------------- --------------”--------------- 

FR4 Skårvågfjellet 112 ------------«---------------- --------------”--------------- 

FR5 Åsen (Husvågen-

Spjelkvågen) 
112 ------------«---------------- --------------”--------------- 

FR6 Malneshalvøya 112 ------------«---------------- --------------”--------------- 

FR7 Nordalsstranden 112 ------------«---------------- Badestrand 

FR8 Fjærvollstranden 112 ------------«---------------- Badestrand 

FR9 Søbergstranden 112 ------------«---------------- Badestrand 

FR10 Sandvikssanden 112 ------------«---------------- Badestrand 

FR11 Malnessanden 112 ------------«---------------- Badestrand 

FR12 Skårvågsanden 112 ------------”---------------- Badestrand 

FR13 Skiftesanden(Hovden) 112 ------------”---------------- Badestrand 

FR14 Finnbuestranda 112 ------------”---------------- Badestrand 

FR15 Kråkbergfjellet 112 ------------”---------------- Turløype 

FR16 Oksneset(Guvåg) 112 ------------”---------------- Kulturminner 

 

 

 

OMRÅDE FOR RÅSTOFFUTVINNING / MASSEUTTAK 

 

nr.  på plan-

kart 

Navn på område sosi PBL  

M1  Kromsvågen 320 § 20 - 4, 1. ledd nr. 3 Godkjent m. driftsplan 

M2 Kobbvågen 320 ------------- «------------- -------------”------------ 
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SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

Nr. plankart Navn på område Sosi PBL  

F12 (I SJØ) Svinøyvalen 520 § 20 -4, 1. ledd nr. 5 

F13 Fjærvollsanden 520 --------------- « ---------------- 

F14 Førepollen 520 ---------------- « --------------- 

F15 Åsandsundet 520 ---------------- « ---------------- 

F16 Sandvika 520 ---------------- « ---------------- 

F17 Malnessjøen 520 ---------------- « ---------------- 

A1 Guvåg-Hellfjorden 533 ---------------- « ---------------- 

A2 Røssnes-Kvernfjorden 533 ---------------- « ---------------- 

A3 Lønnsøya 533 ---------------- « --------------- 

A4 Langneset 533 ---------------- « --------------- 

A5 Finnøy 533 ---------------- « --------------- 

A6 Hongværan (nord) 533 ---------------- « --------------- 

A7 Steineneset 533 ---------------- « --------------- 

A8 Brattholmen – Rund-

holmen 
533 ---------------- « ---------------- 

A9 Litløy (øst) 533 ---------------- « ---------------- 

A10 Skårvågen 533 --------------- « ---------------- 

A11 Straumfjorden (nord-

øst) 
533 ---------------- « --------------- 

A12 Kvalvik - Gustad 533 ---------------- « --------------- 

A13 Skatleiskjæran - Hest-

stranda 
533 ---------------- « --------------- 

A14 Grimstadbukta 533 ---------------- « --------------- 

A15 Bønsbukta 533 ---------------- « --------------- 

A16 Vedvika 533 ---------------- « ---------------- 

A17 Hysjorda 533 ---------------- « ---------------- 

A18 Utskor - Godvika 533 --------------- « ---------------- 

A19 Bonhammaren 533 ---------------- « --------------- 

A20 Andslettbukta  533 ---------------- « ---------------- 

A21 Ryggepollen 533 ---------------- « ---------------- 

FI 1 Gaukværøy (øst) 532 --------------- « ---------------- 

FI 2 Nykvåg (nord) 532 ---------------- « --------------- 

FI 3 Frugga (sørøst) 532 ---------------- « ---------------- 

 

 

BÅNDLAGTE OMRÅDER 

 

Nr. plan-

kart 

Navn på områ-

de 

sosi Hjemmelsgrunnlag  

NR1 Hognværan 410 Lov om naturvern Vernet i medhold av lov 

NR2 Saltvatnet / Sjø-

risen  
410 ------------«--------------- ------------«--------------- 

NR3 Nyke / Nykan 410 ------------«--------------- ------------«--------------- 

NR4 Nyke / Tussen  410 ------------«--------------- ------------«--------------- 

NR5 Frugga 410 ------------«--------------- ------------«--------------- 
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OMRÅDE MERKET MED PRIKKODE(Skytebane og drikkevannsvannkilder) 

 

Nr. plankart Navn på område 

S1 Sikan skytebane 

V1 Guvåg 

V2 Haugsnesdalen 

V3 Heggedalen 

V4 Ramfloga 

V5 Trolldalen 

V6 Trehyrnvatnet 

V7 Trolldalen 

V8 Gjødalen 

 

 

GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

 

Benevnelse  Område Vedtatt av  

Kommunestyret 

Rp 1 Boligområde Haugsnes 16.06.80 

Rp 2 Farveisa søppeltøm-

mingsplass 

22.06.89 

Rp 3 Skårvågen 29.06.92 

Rp 4  Skagen byggefelt (218/75) 1975 

Rp 5 Skagen industriområde II 27.01.83 

Rp 6 Gang/sykkelvei Steine 25.11.91 

Rp 7 Bø kulturpark Vinjesjøen 29.01.96 

Rp 8  Steinesjøen  24.06.02 

Rp 9 Nilsåsen byggefelt 30.09.85 

Rp 10 Straumsjøen 25.03.96 

Rp 11 Reguleringsplan Straume 26.05.97 

Rp 12 Eidetsjøen byggefelt 05.04.79 

Rp 13 Eidet sentrum  

Rp 14 Haugen byggefelt 12.10.83 

Rp 15 Nykvåg havn 19.07.00 
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Vedlegg 3: oppdrettskonsesjoner 

 

  

Utlisting av oppdrettskonsesjoner  Utlisting av oppdrettslokaliteter  
Informasjon om bestemt oppdretts-

konsesjon           

  

Utlisting av oppdrettskonsesjoner 

 

Konsesjonsnr Innehaver Kapasitet Enhet Konsesjon Type Art Etablert Utgår 

                  

Nordland - Bø I Nordland 

N BØ0002 Hellfjordlaks A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Laksefisk 1981.11.03 -  

N BØ0003 Kristoffersen Egil & Sønn. A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Laksefisk 1984.05.22 -  

N BØ0004 Jennfisk A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Laksefisk 1986.07.08 -  

N BØ0007 Straumfisk A/S 6,000 M3 Kommersiell Matfisk Sei 1997.02.13 -  

N BØ0008 Bergersen Ottar 0   Kommersiell Rekreasjon/Selvfiske Laksefisk 1997.06.18 Ligger brakk  

N BØ0009 Kristoffersen Egil & Sønn. A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Laksefisk 1988.08.18 -  

   0 STK Kommersiell Settefisk Torsk 2001.08.24 -  

N BØ0011 Skog Jan Arne 1,000 M3 Kommersiell Manntallkonsesjon Torsk 2002.01.08 -  

   0 M3 Kommersiell Manntallkonsesjon Hyse 2002.01.08 -  

   0 M3 Kommersiell Manntallkonsesjon Sei 2002.01.08 -  

N BØ0012 Kristoffersen Egil & Sønn. A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Torsk 2003.04.22 -  

N BØ0013 Hovden Fiskemottak As 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Torsk 2003.10.06 -  

N BØ0014 As Sjøbruk 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Torsk 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Hyse 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Kveite 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Sei 2004.02.09 -  

http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hliste1.jsp
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hliste2.jsp
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hliste3.jsp
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hliste3.jsp
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0002&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0003&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0004&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0007&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0008&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0009&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0011&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0012&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0013&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0014&format=html&filetype=.html
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N BØ0015 As Sjøbruk 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Torsk 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Hyse 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Kveite 2004.02.09 -  

   0 M3 Kommersiell Matfisk Sei 2004.02.09 -  

N BØ0016 Kristoffersen Egil & Sønn. A/S 12,000 M3 Kommersiell Matfisk Laksefisk 2004.02.16 -  

N BØ0313 Pettersen Skjell Ans 10 DA Kommersiell Skalldyr Blåskjell 2002.05.21 -  

   0 DA Kommersiell Skalldyr Haneskjell 2002.05.21 -  

N BØ0314 Midnatsol Skjell Ans 10 DA Kommersiell Skalldyr Blåskjell 2003.08.07 -  

http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0015&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0016&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0313&format=html&filetype=.html
http://www.fiskeridir.no:8080/fiskeridir/hreport3.html?konsregnr=N%20BØ0314&format=html&filetype=.html
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Aktuelle publikasjoner: 

 Veileder om Grad av utnytting T-1205  

 Eksempelsamlingen Planjuridiske fortolkninger 1999  

 Eksempelsamlingen Planjuridiske fortolkninger 1998  

 Veileder om Reguleringsplan – Bebyggelsesplan T-1381  

 Veileder om Kommuneplanens arealdel T-1382  

 St.meld.nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk  

Regelverk (lover, forskrifter og retningslinjer): 

 Retningsliner T-1277 om Arealbruk i flystøysoner  

 Rundskriv T-2/98 B om Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen  

 Rundskriv T-5/97 om Arealplanlegging og utbygging i fareområder  

 Rundskriv T-4/97 om Vedtak om endring av byggeforskrift av 27. mai 1987, kap. 21 om kartverk og kap. 22 om 

grad av utnytting  

 Rundskriv T-6/96 om Overføring av myndighet etter plan- og bygningsloven til fylkesmannen  

 Rundskriv T-5/96 om Mineralske lausmasser. Behandling etter plan- og bygningslova  

 Rundskriv T-4/96 lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystsonen  

 Rundskriv T-5/95 om Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven  

 Rundskriv T-4/95 om Retningsliner for bruk av motsegn i plansaker etter plan- og bygningslova  

 Rundskriv T-1/95 Barn og planlegging. Rikspolitiske retningslinjer (RPR)  

 Rundskriv T-6/93 om Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommunelo-

ven – Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser  
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