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2 Forord  
Bø er den av kommunene i Vesterålen som ligger lengst vest og nærmest storhavet. Kjøretiden med bil 

tar knapt en time fra Sortland som er Vesterålens største senter. Kommunen er rik på fjell og hav. 

Mange av innbyggerne bor i tettstedene Steine, Straume og Eidet, men mange bor også spredt. Et 

vakkert og levende landskap forteller at primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk er 

hovednæringene. I de senere år har også bergverk og reiseliv kommet til. Som de fleste andre 

distriktskommuner har også Bø opplevd en gradvis og til dels stor nedgang i folketallet over mange år. 

Den største utfordringen i dag vil være å snu denne utviklingen, noe som er betinget av varige 

arbeidsplasser. 

Kommuneplanens arealdel må være med på å legge til rette slik at Bø kommune kan forvalte den 

naturgitte rikdommen som har gitt grunnlag for dagens næringsliv, bosetting og trivsel i generasjoner. 

Om vi går noen tiår tilbake, så var Kommunens største rikdom havet utenfor. En arealplan kan ikke 

alene snu det som har skjedd disse årene i en positiv retning, men kan legge til rette for at både 

fiskerirelatert næring, annen næring og boligbygging ikke vanskeliggjøres, samtidig som den tar vare på 

de unike urørte utmarksområder og andre naturperler.  

  



 

 

 

 

3 Generelt om arealplan og planprogram  
3.1 Planstrategi  

 

 
 

 
Kommunestyre vedtok den 28.06.2012 Planstrategi for Kommunen 2012 – 2015. Planstrategien 

vurderer kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov. Gjennom vedtaket om 

kommunal planstrategi ble det bestemt at kommuneplanens arealdel skal revideres. Planens 

utgangspunkt er å fastsette mål og veivalg som kan gi kommunen en positiv utvikling og befolkningen 

det best mulige tjenestetilbudet framover. Strategidelen skal være sektorovergripende og angi 

retningslinjer for sektorenes planlegging. Planen danner grunnlag for arealdelen der det er naturlig.  
 

  

3.2 Kommuneplan  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med 

handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale 

mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.  

 
Samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for 

gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning fra andre 

offentlige organer og private.  

Kommunal planstrategi 

 

Kommuneplan Reguleringsplan 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

Tematisk 

kommunedelplan 

Arealdel 

Arealdel hele 

kommunen 

Kommunedel-

plan 

Område- 

regulering 

Detalj- 

regulering 

Gjennomføring 



Samfunnsdelen og handlingsdel ble vedtatt av Kommunestyret den 30.10.14. Forut for denne 

behandlinga hadde Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland gitt innspill på at 
arealregnskap og arealpolitiske retningslinjer manglet i Samfunnsplanen. Nordland 
Fylkeskommune viste også til at arealbruken i kommunen skal være i tråd med fylkesplanens 
mål for arealforvaltningen. Siden omfattende endringer i planen ville føre til at planen måtte 
ut på ny høring, besluttet kommunestyret å ta innspillene om arealregnskap og arealpolitiske 
retningslinjer med i planprogrammet for arealplanen.  
 
3.2.1 Kommuneplanens arealdel for Bø 2006-2010 ble vedtatt av kommunestyret den 25.08.06 og 

gjelder både for land og sjø. Kommuneplanen har som formål å være et styringsverktøy som 

tilrettelegger for en fleksibel og aktiv bruk i områder der det er vedtatt, og som skal forenkle 

saksbehandlingen i disse områdene. Samtidig skal planen gi grunnlag for en langsiktig, bærekraftig 

forvaltning og vern av andre verdifulle områder.  
 
 

3.2.2 Kommuneplanens arealdel 

De viktigste forskjellene mellom kommunedelplan og områderegulering kan illustreres 
slik: 
 
Forskjeller 
 

Kommunedelplan Områderegulering 

Rettsvirkning for 
arealbruk 
 

Ja Ja 

Grunneiers rett til å kreve 
innløsning 

Ja, etter fire år Ja, straks 

Grunnlag for 
ekspropriasjon 
 

Nei Ja 

Krav om at berørte skal 
varsles personlig 

Nei Ja 

Klage på vedtak 
 

Nei Ja 

 
 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som del av kommuneplanen, (kommuneplanens 

arealdel). En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting der 

det åpnes for ny aktivitet samtidig som arealene beskyttes mot uoverveide arealinngrep, alt ut fra en 

helhetlig vurdering der alle berørte parter får delta. En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en 

planbeskrivelse med konsekvensutredning. I tillegg til å ha en arealplan for hele kommunen, kan 

kommunen utarbeide kommunedelplaner for delområder (f.eks. for tettsteder).  

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Samtidig skal arealdelen være utformet 

i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye 

behov og muligheter. Det innebærer at kommuneplanens arealdel kan holdes på et relativt overordnet 

nivå og ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg der 

det er naturlig at detaljplanlegging kommer senere.  

Planen skal på denne måten angi viktige hensyn og forhold som legges til grunn for utformingen av 

planen, og som skal følges opp i videre detaljplanlegging (reguleringsplaner), enkeltsaksbehandling 

etter planen og gjennom senere bruk, skjøtsel og forvaltning av arealene.  



 
 
 
3.3 Om planprogrammet  
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive og synliggjøre planprosessen 

og de problemstillinger som anses som viktig i forhold til miljø og samfunn. Programmet skal sikre en 

oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess, hvor myndigheter, innbyggere og andre interesserte 

medvirker i planarbeidet fra begynnelsen av. Behovet for utredninger som belyser de vesentlige 

konsekvenser planen vil kunne få for samfunnet, naturressurser og miljø, skal også framgå av 

planprogrammet.  

 

4 Rammer for planarbeidet  
 

4.1 Nasjonale føringer  
Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, 

rikspolitiske retningslinjer (RPR) og rundskriv. Fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter har 

ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi 

grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommune, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter.   

Utover disse retningslinjene skal kommuneplanens arealdel utarbeides i henhold til Plan- og 

bygningsloven med forskrifter. Plan- og bygningsloven setter krav til utarbeidelse av kommuneplan, til 

innhold og til gjennomføring av kommuneplanprosessen, og til oppgaver og hensyn i planleggingen. 

Loven gjelder for så vel kommunens landområder som vassdrag og sjøarealer.  

 

4.2 Regionale føringer og planer  
Nordland Fylkeskommune har vedtatt Fylkesplan for Nordland med arealpolitiske retningslinjer som vil 

være retningsgivende for kommunal planlegging. Hovedmålet for arealforvaltningen i Nordland i 

gjeldene fylkesplan er at:  

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og 

befolkningen.  

Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all arealforvaltning. 

Arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Gjennom 

samordning av arealpolitikken skal Nordlands arealer forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap 

og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele fylket.  

Regionale planer som for eksempel plan om vindkraft, plan- om klimautfordringene og plan om små 

vannkraftverk er også retningsgivende for kommunal planlegging og arealforvaltning.  

 

4.3 Arealpolitiske føringer og retningslinjer  
 
Bø kommunes arealforvaltning skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringsliv og 

befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte arealplaner. 

 

Hyttebygging i områder kun åpna for bolig- og erverv. 

Det tas sikte på det kan bygges fritidsboliger i områder som i dag kun er åpnet for bolig og erverv. 

Det er ikke ønskelig med hyttebygging i de tre sentrene Steine, Straume og Eidet. 

Bygging i områder som ikke er åpnet for spredt bygging (LNF). 

Det tas sikte på at LNF områdene differensieres med hensyn til bebyggelse, hvor områder som er urørt 

bør forbli urørt og områder som har bebyggelse lettere kan bebygges. 



 

 

Bygging i tettstedene 

Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor etablert tettstedsstruktur 

med tilhørende infrastruktur. 

Tettstedsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kultur og tilby gode og inkluderende 

møteplasser. 

Det skal legges til rette for god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter 

og stedets karakter. 

Boliger, skoler og barnehage skal ha trygg ferdsel til lek og aktivitet og ha god tilgang til 

omkringliggende naturområder. 

 

Bygge- og deleforbudet i strandsonen. Alle tiltak. 

Her bør det også differensieres ved at urørte områder praktiserer en strengere praksis med hensyn til 

bygging i 100meters beltet, og områder som allerede er sterkt utbygget kan gå ned til 0meters 

byggeforbudssone. 

Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100 metersbeltet skal sjørelaterte  

næringsetableringer prioriteres framfor andre tiltak. 

 

Dispensasjon fra bestemmelsen om at naust i tilknyttet fritidsboliger ikke skal være større enn 25 

m2. 

Denne bestemmelsen oppheves evt økes, da størrelsen ikke tar hensyn til båttyper/ båtstørrelser som 

man må ha på yttersida. Det settes likevel en grense på 40m2. 

Bestemmelsen om krav til bebyggelsesplan. 

Den eksisterende bestemmelsen i arealplan justeres til 10 enheter før krav til bebyggelse plan slår inn. 

 

Kystsonedel/sjøarealer  

Her er ønsket å få til en interkommunal plan i Vesterålen. Det tas sikte på at arealer avsatt til akvakultur 

ikke går helt inn til land, men at det avsettes en stripe mot land for ferdsel. 

Det bør også her differensieres hvor flytebrygger tillates og hvor det skal være en strengere praksis. 

Planlegging på sjø og land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske, akvakultur og 

natur- og friluftsområder. 

Arealplanleggingen må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelig og tilfredsstillende arealer til en 

bærekraftig produksjon. 

Ved arealplanlegging skal ferdselen til sjøs sikres. 

 

Næringsutvikling 

Arealplanleggingen skal være forutsigbar for næringslivet og legge til rette for infrastruktur som vei, 

vann, kraft og bredbånd. 

Viktige kjerneområder for jordbruk bør synliggjøres i planen og drikkevannskilder sikres. 

Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, mineralutvinning samt 

natur/landskap/kulturverdier, for reiseliv og ta hensyn til framtidig arealbehov for viktig infrastruktur 

innenfor transportsektoren som fiskerihavner og veinett. 

 

 

5 Planinnhold og avgrensing  



Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og har stor betydning for fremtidig utvikling i 

Kommunen. Den skal legge til rette for bl.a. boliger, fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet, både på 

land og sjø, samtidig som planen skal gi grunnlag for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av 

verdifulle natur- og friluftsområder.  

Planen skal derfor være et aktivt verktøy for bruk og vern av kommunens arealer. Den skal gi 

forutsigbarhet for- og likebehandling av kommunens innbyggere og andre berørte parter, og den skal 

effektivisere saksbehandlingen i enkeltsaker i samsvar med kommunens mål og nasjonal arealpolitikk.  

 
5.1 Mål for planprosessen  
Hovedmål for arealforvaltningen er å tilrettelegge for vekst og utvikling uten at det går på bekostning 

av verdifulle områder for primærnæring, reiseliv, natur og friluftsliv – en bærekraftig arealbruk.  

 
5.1.1 Delmål  
Kommuneplanens arealdel skal videre blant annet:  

Legge til rette for å utvikle tettstedene og andre områder slik at de blir attraktive for folk som ønsker å 

bosette seg der.  

Avsette tilstrekkelige arealer for ulike typer næringsutvikling og gi fleksibilitet og handlingsrom i disse 

arealene  

Sikre arealer for vern av viktige naturtyper og viktige områder for friluftsliv.  

Avsette arealer for fortsatt vekst og næringsutvikling innen akvakultur der dette er bærekraftig  

Sikre viktige fiskeplasser, gyteplasser og låssettingsplasser for fiskerinæringen. 

Sikre områder for råstoffutvinning.  

Ha en forsiktig forvaltning og vern av kommunens verdifulle landskap  

Primært legge nye områder for akvakultur og utbygging til områder med minst mulig konflikter med 

fiske, friluftsliv, natur, jordbruk etc.  

Legge til rette for moderne hyttefelt med vann, strøm og tilgang til småbåthavner, men ikke i verdifulle 

natur og friluftsområder. Hyttebygging i viktige landbruksområder er ikke ønskelig.  

Differensiere byggeforbudet i strandsonen til sjø- og viktige vassdrag i tråd med statlige 

planretningslinjer.  

Gi dyrka jord i bruk et strengt jordvern i forhold til omdisponering til andre formål  

 

5.2 Planområdet  
5.2.1 Avgrensing av planområdet  
Planen skal gjelde for hele Bø kommune, både land og sjø ut til grunnlinja. Planprosessen innebærer en 

revidering av kommuneplanens arealdel fra 2006.  

5.2.2 Forholdet til eksisterende planer  
Følgende reguleringsplaner oppheves: Haugen og Haugsnes.  

 
5.3 Viktige problemstillinger  
5.3.1 Erfaringer med gjeldene plan- Kommuneplanens arealdel (2006)  
Kommuneplanens arealdel ble til på bakgrunn av en lang planprosess. Planen har i noen grad vært 

styrende for arealbruken i forhold til delingssaker og byggesaker. I tilfeller har man gjennom dialog 

oppnådd at tiltak tilpasses de føringer som arealplanen legger opp til. Avvik fra planen gjøres gjennom 

dispensasjon og gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som er utarbeidd i denne 

planperioden gjelder i hovedsak detaljering av byggeområder. Noen av disse planene strider mot 

overordna plan med hensyn til byggeavstand til sjø.  

I gjeldende plan er det åpnet for et antall bygninger som kan oppføres med hjemmel direkte i 

arealplanens LNF- områder (landbruk, natur, friluft) åpnet for spredt bygging. Planen krever i mange 



tilfeller at det utarbeides bebyggelsesplan. Tiden er nå inne for ny vurdering av både antall enheter, og 

krav til bebyggelsesplan i spredt bygde områder. 

  

Dispensasjoner fra planen  
Det er først og fremst på følgende tema det har vært søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:  

Disp. for hyttebygging i områder kun åpna for bolig- og erverv. 

Gjeldende plan legger opp til at det skal være et geografisk skille mellom bolig og fritidsbebyggelse. 

Likevel er 500 eldre boliger allerede omgjort til fritidsboliger, noe som i praksis betyr at bolig- og 

fritidsbebyggelse er blandet. Det er ikke kjent at dette har skapt spesielle utfordringer.  På en måte er 

det bedre med fritidsbruk enn ikke bruk. Vi har også sett eksempler på at fritidsbolig er tatt i bruk til 

bolig. En oppheving av skille mellom bolig- og fritidsbebyggelse kan således gi større fordeler enn 

ulemper. 

Disp. for bygging i områder som ikke er åpnet for spredt bygging (LNF). 

Dette gjelder også ved oppføring av tilbygg, garasjer, uthus m.v. i tilknytning til eldre bebyggelse langs 

åpne veier. Ikke så lett å forstå for den som bli rammet av forbudet. Samtidig er det avsatt områder for 

spredt utbygging i områder uten infrastruktur hvor utbygging kan være lite aktuelt. Her må 

formålsgrense mellom tillatt og ikke tillatt justeres uten at det totale arealet for hver av delene endres. 

Disp. fra bygge- og deleforbudet i strandsonen. Alle tiltak. 

Mange av dispensasjonene har vært i områder åpna for spredt utbygging, hvor tiltaket ønskes plassert 

nærmere sjøen enn 50 meter. Ved å endre avstanden fra 50 meter til eksempelvis 30 meter vil de fleste 

slike dispensasjoner falle bort. 

 

Dispensasjon fra bestemmelsen om at naust i tilknyttet fritidsboliger ikke skal være større enn 25 

m2. 

Tiden med robåt i naustet blir mer og mer et tilbakelagt stadium. Båtstørrelsene har økt, og det er behov 

innendørs lagerplass av annet utstyr, også i tilknytning til fritidsbebyggelse. For å få en reduksjon i 

antall saker av denne type må tillatt størrelse økes eller sløyfes.  

Disp. fra bestemmelsen om bebyggelsesplan. 

Denne bestemmelsen ligger der, men er lite praktisert den senere tid. I Bø kommune kan det være en 

utfordring å få folk til å bygge tett nok, spesielt fritidsbolig. Å utarbeide bebyggelsesplan er en så pass 

krevende prosess at ingen har påtatt seg oppgaven i gjeldende periode. Valget står da mellom 

dispensasjon eller å bygge enda mer spredt. Samfunnsmessig sett er det siste ikke å anbefale. Vi 

snakker ikke om nye byggefelt, men om en fortetting av gammel bebyggelse. Her vil en økning av 

antall enheter innenfor området før krav til plan utløses være å foretrekke. 

Flytebrygger var lite utbredt først på 2000-tallet, og er ikke omtalt i planen. Vi ser klart en økende 

interesse for utlegging av flytebrygger, og det søkes dispensasjon for bygging i strandsonen også for 

disse tiltakene. Her bør det sies noe i planen, hvor bryggene kan tillates, avstand til nabogrense m.v. 

Smale nausttomter kan resultere i utfordringer og konflikter når bryggene plasseres i slike områder. Det 

er viktig at ikke første mann til mølla oppnår alle fordeler på bekostning av andre slik det kan 

praktiseres i dag. 

 

Gjennom at arealplanen skal styre arealbruken, har den fått større oppmerksomhet enn tidligere planer 

hos grunneiere og utbyggingsinteresser. Det er kommet nye grunneiere til, og noen har ikke vært klar 

over at planprosessen ble kjørt, eller at det var avgjørende for utvikling av deres konkrete eiendom eller 

tiltak. Gjennom årene som har gått har det derfor bygget seg opp et visst behov for revidering av 

planen, i hovedsak og kanskje kun i forhold til det som her er nevnt. Om det blir behov å få vurdert nye 

tiltak/områder vil antakelig vise seg først i forbindelse med høring.  

Kystsonedel/sjøarealer  



Erfaringen med kystsonedelen er at det også her er avgjort saker gjennom dispensasjon, eksempelvis 

lokaliteter innen akvakultur i områder avsatt til natur-fiske-friluftsliv- og ferdsel. Likevel oppfattes det 

slik at både fiskeri og havbruksnæringa har vært fornøyd med planen. Områder avsatt til skjelloppdrett 

er noe som må vurderes i forhold til fremtidig bruk. 

5.3.2 Temaer som spesielt skal vurderes  

Utover å revidere arealplanen ut fra erfaringene beskrevet over vil kommunen ha fokus på følgende 

forhold i planprosessen:  

Det stilles betydelig større krav til utredning av konsekvenser av ny arealbruk enn hva som var tilfelle 

da forrige planprosess ble gjennomført. Dette vil være ei utfordring for kommunen som planmyndighet, 

men også for private grunneiere/utbyggingsinteresser som ønsker å foreslå tiltak inn i en ny 

planprosess.  

Det kan være behov for å øke detaljeringsgraden i eksisterende områder avsatt til LNF (landbruk, natur, 

fritid) åpnet for spredt bygging. Det er et mål at planen skal gi tilstrekkelig avklaring til at bygging kan 

tas som enkeltsak i slike områder.  

Bruk av hensynssoner skal vurderes i hht § 11-8 i plan og bygningsloven.  

Bø kommune har i gjeldende arealplan fastsatt et generelt byggeforbud i strandsonen på 50 m i LNF-

områder åpnet for spredt bygging. Ved å kartlegge funksjonell strandsone ser en for seg en ny 

byggegrense tilpasset resultatet av denne kartleggingen. Vesterålen friluftsråd skal nå være ferdig med å 

kartlegge Kommunens friluftsområder. Registreringen vil bli lagt inn i Naturdatabasen. Naturdatabasen 

vil derfor bli et viktig hjelpemiddel også når byggegrense til sjøen skal vurderes. 

Utover dette må planen gjennomgås i forhold til ny og oppdatert kunnskap om arealbruk i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Arealregnskap 

 

Oversikt over tildeling av tomter og oppføring av nybygg 2009-2014: 

 

ÅRSTALL/SUM   2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUM 

 

Tildelte regulerte boligtomter        2 2 

Herav bebygd          0 

Tildelte spredte boligtomter  2  1 2 1 3 9 

Herav bebygd    2  1 1 1 1 6 

Tildelte regulerte fritidstomter  4      4 

Herav bebygd    2      2 

Tildelte spredte fritidstomter  5 1 9 7 4 1 27 

Herav bebygd    5   1 2  8 

 

 

 

Som oversikten viser så har interessen for bolig- hyttebygging de senere år vært laber. Bare 16 av de 42 

etablerte tomtene i perioden er så langt bebygd. De som har bygd uten tildeling av tomt, eksempelvis 

oppbygging etter brann, bygging på hovedbruk og lignende er ikke medtatt i oversikten. For hele 

perioden utgjør dette 4 boliger og 7 hytter.  



Totalt skulle dette utgjøre 27 enheter mellom 2009 og 2014. Til sammenligning er det i gjeldende plan 

som ble vedtatt i 2006 åpnet for oppføring av 120 enheter i perioden 2006-2010.  

Det er også tydelig at interessen for byggetomter i regulerte områder er lavest. Med Kommunens 

geografiske beliggenhet er det nærhet til sjøen som teller. Her bør planen legge opp til en 

differensiering slik at i de områdene som er tatt i bruk til bebyggelse kan fortettes ytterligere og 

nærmere sjøen enn det gjeldende plan tillater, mot at ubebygde områder hvor det er åpnet for spredt 

utbygging endres til ren LNF. Oppføring av uthus, tilbygg og lignende i tilknytning til annen bebyggelse 

må kunne gjennomføres uten dispensasjon så fremt det ikke strider mot annet lovverk. En justering av 

formålsgrense mellom spredt bygging og ikke tillatt med bygging behøver dermed ikke bety at det 

totale byggearealet økes.  

 

Regulerte ubebygde boligtomter: 

Straume/Nilsåsen:  ca 50 

Steine/Vinje/Skagen:  ca 60 

Eidet:   ca 40 

 

Nye innspill  
Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill på ny og endret arealbruk fra grunneiere og 

rettighetshavere, lag og foreninger, etc. Det vil bli orientert om dette på egne folkemøter og ved 

annonsering. Innspillene vil bli gjennomgått og konsekvensutredet før det tas stilling til om de helt eller 

delvis skal tas med i planen. For større tiltak der det kreves mer omfattende konsekvensutredning, må 

forslagsstillere påregne å påkoste dette.  

 

6 Verdi og konsekvensutredning  
For eventuelt nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått en større endring av arealbruken skal det 

lages en verdi- og konsekvensvurdering (KU).  

For hvert av områdene skal det gjennomføres en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt i 

verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene 

vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos 

regionale myndigheter, faglige skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. 

Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå (jf. forskrift om konsekvensutredninger). 

Utredninger gjort i kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal konsekvensutredes 

i reguleringsplan/detaljplan. For større tiltak må det påregnes at kommunen ber om nødvendig 

dokumentasjon slik at kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget. Det forutsettes at 

forslagsstiller/grunneier bekoster framskaffelsen av den dokumentasjonen kommunen ber om.  

 

6.1 Utredningstema  
I verdi- og konsekvensvurderingen bør følgende tema vurderes: 
Natur – og miljøressurser  
Tema  Beskrivelse  
Naturverdier og biologisk mangfold  Naturdatabasen og lokalkunnskap legges til 

grunn i utredninga  
Jord- og  
Skogressurser  

Viktige jord og skogressurser er godt kartlagt i 
kommunen og vil bli lagt til grunn.  

Funksjonell strandsone sjø og vassdrag  Funksjonell strandsone vil bli kartlagt langs sjø 
der det er relevant.  
Dette gjelder også langs vassdrag der det vil bli 
lagt vekt på vernestatus, oppgang av anadrom 
fisk og friluftslivsverdi.  



Landskap  
 
Mineralressurser 

Landskapsanalysen fra Nordland 
fylkeskommune bør legges til grunn.  
Kartlegge og sikre ressurser for framtidig bruk 
 

Kulturminner  Databasen ”Askeladden” legges til grunn.  
Forurensing  Forurensing og støy vil bli vurdert der det er 

relevant  
Samfunn  
Tema  Beskrivelse  
Friluftsliv  Vesterålen friluftsråd skal nå ha sluttført 

registrering av viktige friluftsområder i 
regionen.  

Barn og unge  Utredes i forhold til lokalkunnskap 
Universell utforming  Vurderes ut fra terreng, atkomst og nærhet til 

offentlige tilbud.  
Folkehelse  Arealplanens innvirkning på folkehelse skal 

vurderes. Henger sammen med punktene over.  
Næringsliv og sysselsetting  Et av formålene for kommuneplanen er å legge 

til rette for utvikling/etablering av næringsliv 
og arbeidsplasser.  
Det skal her vurderes arealplanens virkninger i 
forhold til sikring av eksisterende næringsliv og 
muligheter for nyskaping.  

Havbruk og fiskeri  Nærhet til eksisterende og planlagt havbruk 
blir vurdert sammen med viktige 
fiskeriinteresser.  

 

 
 
Infrastruktur, transportbehov og  
kommunalt tjenestetilbud  

Vei, vann, avløp, barnehager og skoler m.m. 
samt vurdering av  
trafikkforhold og trafikksikkerhet på 
hovedveier, gang- og sykkelstier, havner, kaier 
samt vurdering av kollektivtrafikk.  

  
Reiseliv  Kommunen har potensial og mulighet for 

utvikling av et reiseliv basert på kommunens 
landskap, rike natur- og kulturverdier, samt 
sjøområdene. Arealplanens virkning i forhold 
til utvikling av en bærekraftig reiselivsutvikling 
skal vurderes.  

Risiko og sårbarhet (ROS)  Ved utlegging av nye utbyggingsområder skal 
det gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsvurdering for naturbetinget fare 
(ras, flom, vind, havstigning m.m.). 
Naturbetinget fare må spesielt vurderes i 
forhold til marine hav- og strandavsetninger 
og i potensielle rasområder. Det skal 
gjennomføres en overordnet vurdering av de 
ulike risikomomentene for de eksisterende 
områdene for å avklare behovene for mer 



detaljerte analyser. Utsatte arealer angis på 
plankartet som hensynsoner med tilhørende 
bestemmelser.  

 
 
Samla konsekvenser  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen skille mellom 
utredninger av enkeltområder og utredninger av planen som helhet. 
Konsekvensutredningen skal derfor også omtale de samla konsekvensene av foreslåtte 
tiltak, sett i forhold til kjent kunnskap.  

 
 
 
6.2 Metoder  
Forskrift om konsekvensutredninger og veileder legges til grunn for utredningsarbeidet.  

I hovedsak gjelder at planforslagets vesentlige konsekvenser i forhold til de ulike temaområder skal 

utredes så langt planforslaget gir et faktisk grunnlag for vurderingene. Utredningsarbeidet må være 

beslutningsrelevant i forhold til det gjeldende plannivået.  

Verdi – og konsekvensvurderingen, samt kvaliteten på datagrunnlaget bør synliggjøres etter et system 

som viser verdi og konsekvens, +/- eller som tall. Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen 

med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i § 8 i forskrift om konsekvensutredninger.  

Så langt som mulig skal konsekvensvurderingene basere seg på foreliggende og oppdaterte kunnskaper, 

naturbaser, eksisterende utredninger/registreringer og analyser som har gyldighet for planområdet.  

 

Det skal i planen kort 

redegjøres for datagrunnlag 

og metoder som er brukt for å 

beskrive konsekvensene. 

Verdivurdering:  

Konsekvensvurdering:  Datagrunnlag:  

*  
**  
***  

=Liten verdi  
=Middels 
verdi  
=Stor verdi  

-1/+1  
-2/+2  
-3/+3  

=Små 
negative/posi
tive 
konsekvenser  
= Middeles 
negative 
/positive 
konsekvenser  
= Store 
negative/posi
tive 
konsekvenser  

A  
B  
C  

=Godt  
=Middels 
godt  
=Mangelfullt  

 

 

7 Planprosess og medvirkning  
7.1.1 Informasjon og medvirkning  
Det skal sørges for en bred medvirkning i planarbeidet, og at det blir nyttet ulike arenaer for 

medvirkning. Det vil bli arrangert åpne møter på Rådhuset.  



Næringslivet i kommunen bør spesielt aktiveres i form av møter med lokale næringslivsorganisasjoner 

og representanter for næringslivet i kommunen, som for eksempel næringsforening, fiskarlag, 

oppdrettsnæring, bondelag og andre lag og foreninger.  

Når det åpnes for innspill/folkemøter skal dette gjøres kjent ved hjelp av annonser, plakater, oppslag og 

Kommunens hjemmeside.  

I tillegg vil det søkes en nær kontakt med statlige og fylkeskommunale organer gjennom planprosessen, 

herunder Fylkesmannen, fylkeskommunen, Sametinget, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Direktoratet for 

mineralforvaltning, Vegvesenet, NVE.  

Plan- og bygningslovens bestemmelser om høring/offentlig ettersyn vil bli fulgt.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Deltar i prosessen 
 

 

 

 

 

 

Må 

involveres 

 

 

 

Må 

informeres 

 

Politisk nivå 

Kommunestyre Politisk og 

økonomisk 
x  

Formannskap Politisk og 

økonomisk 
x  

Kommune-

administrasjon 

Administrativ ledelse (rådmann) Faglig x  

Teknisk avdeling Faglig x  

 

 

Øvrig kommune-

administrasjon 

og kommunale 

institusjoner 

Prosjekt Internkontroll Medspiller x  

Prosjekt vann Medspiller x  

Fellesadministrasjonen Medspiller x  

Enhet for skole og oppvekst Faglig og 

konsulterende 
x  

Enhet for kultur og fritid Medspiller x  

Enhet helse og omsorg Faglig og 

konsulterende 
x  

Avd. landbruk Medspiller x  

Nabokommuner Øksnes, Sortland, 

Hadsel 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Reno Vest    

    

 

Regionale og 

Statlige 

Myndigheter 

Fylkesmannen i Nordland  

Moloveien 10 

8002 Bodø 

Faglig og 

konsulterende 
x  

NVE, region nord 

Kongens gt 14-18 

8514 Narvik 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Nordland fylkeskommune  

Fylkeshuset 

8048 Bodø 

Faglig og 

konsulterende 
x  

KystverketNordland 

Postboks 1502 

6025 Ålesund 

Faglig og 

konsulterende 
x  



Direktoratet for mineralforvatning 

Postboks 3021 Lade 

7441 Trondheim 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Forsvarsbygg 

Postboks 405 Sentrum 

0103 Sentrum 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Statens vegvesen, region nord 

Postboks 1403 

8002 Bodø 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Fiskeridirektoratet, region nord 

Postboks 85 Sentrum 

5804 Bergen 

Faglig og 

konsulterende 
x  

Sametinget 

Àvjovàrgeaidnu 50 

9730 Karasjok 

Faglig og 

konsulterende 
 x 

 Tromsø Museum Faglig og 

konsulterende 
 x 

 Skogbrukssjef Faglig og  

konsulterende 
 x 

 NAV Husbanken Faglig og 

konsulterende 
 x 

 Mattilsynet regionkontor Nordland 

Postboks 383 

2381 Brummundal 

Faglig og 

konsulterende 
 x 

 Hålogaland politidistrikt Faglig og 

konsulterende 
 x 

 Hålogaland bispedømme Faglig og 

konsulterende 
 x 

Privat 

næringsliv 

Fiskeribedrifter i Bø Medspiller/aktør x  

Mineralbedrifter i Bø Medspiller/aktør x  

Havbruk i Bø Medspiller/aktør x  

Taxi/busselskap i Bø Medspiller/aktør x  

Bø næringsforening Medspiller/aktør x  

 

7.1.2 Organisering  
Kommunestyret har i henhold til § 3-3 i pbl selv ledelsen av den kommunale planleggingen og skal 

vedta kommuneplanen. Kommunen organiserer selv arbeidet med planleggingen etter kapittel 11 og 

oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for å gjennomføre planleggingen. 
          På administrativ side vil rådmannen ha det overordnede ansvaret for planleggingen og organiserer 

arbeidet slik det er mest hensiktsmessig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


