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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Bergersen Utleie AS for å utarbeide en 
områdereguleringsplan på Eidspollen. I gjeldende kommuneplan for Bø kommune er deler av 
området avsatt til næringsbebyggelse.  

I samråd med Bø kommune er det avklart at det er krav om konsekvensutredning.  

Arnt-Ivar Kverndal ved Bergersen Utleie AS har vært kontaktperson for oppdraget. Dagmar 
Kristiansen har vært oppdragsleder hos Asplan Viak AS. 

 

Vesterålen, 19.04.2018 

 

 

Dagmar Kristiansen  

Oppdragsleder  
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1 INNLEDNING 

Med dette varsles oppstart på arbeider med områderegulering for Bullistrand Industriområde, 
i Bø kommune. Formålet med regulering er å sikre arealer nødvendige for utvidelse av 
næringsarealer på Eidspollen. Omlegging av fylkesvei 915 er en del av reguleringsarbeid. 

I gjeldende kommuneplan for 2017-2028 er deler av området avsatt til næringsliv, mens 
resterende område er regulert til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Omtrentlig valg av 
veitrase er avklart gjennom kommuneplanens arealdel. 

1.1 Formål 

Formålet med planprogrammet er å:  

* Redegjøre for formålet og avklare rammer og premisser i planarbeidet.  

* Beskrive behov for nødvendige utredninger  

* Vise problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode.  

* Beskrive organisering og fremdrift i planarbeidet.  

* Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet.  

 

Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det 
ønskes i forbindelse med varslingen, innspill til om planprogrammet er dekkende og 
hensiktsmessig for å redegjøre for planlagte tiltak og deres konsekvenser.  

1.2 Behov for konsekvensutredning 

Egenvurdering av behov for konsekvensutredning. 

Plan- og bygningsloven § 4-1 stiller krav om planprogram som grunnlag for planarbeidet i alle 
planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og i dette tilfellet ønsker man å 
benytte deler av området til annet formål enn det som er avklart i kommunens langsiktige 
plan, kommuneplanens arealdel. Planområdet er større enn 15 dekar og for å belyse alle 
konsekvenser den foreslåtte bruken kan gi må nytt reguleringsformål utredes etter forskrift 
om konsekvensutredninger «kap.2.Planer og tiltak som omfattes av forskriften.» 
 
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for 
tiltak i vedlegg I og II  
 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  
 
Vedlegg I: 
24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

 

Ottar Bergersen gruppen er i dag eier av flere selskaper i Bø; entreprenør-selskapet Ottar 
Bergersen og Sønner AS, Kobbvågen Knuseverk AS og Bergersen Utleie AS. Til sammen 
omsetter disse selskapene for omlag 200 mill. NOK årlig og har ca. 60 ansatte. I Bø er derfor 
dette et av de største næringsselskapene i kommunen.  

Det aktuelle området som Bergersen Utleie AS vil regulere til næringsbebyggelse er inntatt 
som BN2 i Bø kommune sin arealplan. Det ligger mellom to eksisterende næringsområder; 
Kobbvågen Steinbrudd og Eidesjøen, som begge er del av kommunens arealplan. Området 
som Bergersen Utleie AS vil regulere er noe utvidet fra BN2 i arealplanen.  

Formålet med planen er 3-delt; først å kunne legge til rette for økt videreforedling av råstoff 
fra Kobbvågen Knuseverk, deretter legge til rette for ulike typer av virksomheter knyttet til 
den marine næringsvirksomheten i regionen, samt innregulering av ny vegtrase for fylkesveg 
915 som i dag går gjennom Kobbvågen steinbrudd.  

Området som reguleres nå vil på en naturlig og hensiktsmessig måte knytte sammen 
næringsområdene Kobbvågen Steinbrudd og Eidesjøen. Dette vil gi området et langsiktig 
handlingsrom for videre utvikling og effektiv utnyttelse.  

Det er viktig å understeke at området ikke er en utvidelse av aktiviteten i Kobbvågen 
Knuseverk. Økt videreforedlingsgrad er viktig både mht økt verdiskaping og etablering av nye 
arbeidsplasser i Bø. Hensikten er derfor å regulere et komplementært areal som skal brukes 
til industrielle aktiviteter som gir mulighet for videreforedling av råvarer. Denne type 
aktiviteter er ikke mulig å kombinere innenfor områder der det drives dagbrudd og knuseverk.  

Områdets beliggenhet nært skipsleden, viktige fiskefelt, områder for akvakultur og ikke minst 
framtidig virksomhet knyttet til olje- og gassproduksjon i nord, gjør dessuten området 
attraktivt for etablering av både ulike typer av leverandørindustri og som en framtidig 
infrastrukturhub.   

Om en ser Kobbvågen, Eidspollen og Eidesjøen under ett – vil dette i framtida ha potensiale 
som en betydelig industriklynge. 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAK 

3.1 Eiendomsforhold 

Utbygging av næringsformål planlegges på eiendommen gnr./bnr. 66/1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 
21, 127, 129, 138. 

Næringsområdet avsatt i KP: Av areal 119 daa er 89 daa planlagt som fylling i sjø. Nærmere 
begrensning av utfylling vil bli gjennomført etter havbunnkartlegging. 

Omlegging av fylkesvei 915 er planlagt i lengde av 2,3km. Veien vil krysse eiendommer 
gnr./bnr. 66/ 1, 2, 3, 11, 13, 14, 21, 45. 

 

3.2 Planavgrensning og etappevis utbygging 

Store deler av LNF området øst for masseuttaket, vil bli regulert om til næringsbebyggelse.  

gnr bnr nr navn andel adresse postnr poststed

66 1 - JAKOBSEN ARNULV7/12 REGINE NORMANNS VEI 238475 STRAUMSJØEN

66 1 - SKAUE ELIN 5/12 FRIDTJOF NANSENS VEI 58003 BODØ

66 11 - WITH SIGRID ANNE1/4 RISVIKVEIEN 26 8475 STRAUMSJØEN

66 11 - WITH BØRRE HALVAR1/4 POSTBOKS 114 8465 STRAUMSJØEN

66 11 - YSTANES BODIL WITH1/4 ULLENSVANGVEGEN 226 5781 LOFTHUS

66 11 - WITH LAILA 1/4 POSTBOKS 15 8465 STRAUMSJØEN

66 14 - JOHNSEN HEIDI REGINE1/1 SLALÅMVEIEN 21 8402 SORTLAND

66 13 - PEDERSEN SELMA A1/1 Død

66 2 - HANSEN LAILA SOFIE1/2 GUNSTEINS VEI 21 8403 SORTLAND

66 2 - OLSEN STØRE JOHAN1/2 GRIMSTADVEIEN 9 8475 STRAUMSJØEN

66 12 - NICOLAISSEN ROLF HILMAR1/1 TIDEMANDS GATE 27 260 OSLO

66 12 - NICOLAISSEN ROLF HILMAR1/1 TIDEMANDS GATE 27 260 OSLO

66 10 - HANSEN LAILA SOFIE1/14 GUNSTEINS VEI 21 8403 SORTLAND

66 10 - TØLLEFSEN HELGA REGINE1/21 OTTO SVERDRUPS VEI 8 8516 NARVIK

66 10 - HAUG BJØRG 1/21 RIARHAUGEN 6 8445 MELBU

66 10 - EIDET ANNA 1/7 Død

66 10 - OLSEN STØRE JOHAN1/14 GRIMSTADVEIEN 9 8475 STRAUMSJØEN

66 10 - PETTERSEN HILDUR OLSEN2/7 Død 8400 SORTLAND

66 10 - LØVFALL SIGNE JOHANNE1/7 Død

66 10 - JAKOBSEN RUTH 1/21 REGINE NORMANNS VEI 798475 STRAUMSJØEN

66 10 - EIDET INGRID OLSEN1/7 Død

66 21 983803555BERGERSEN UTLEIE AS1/1 Bøveien 1065 8475 STRAUMSJØEN

66 3 983803555BERGERSEN UTLEIE AS1/1 Bøveien 1065 8475 STRAUMSJØEN

66 127 - HANSEN JORID HELENE1/1 BØRNESVEIEN 8 9763 SKARSVÅG

66 129 - KASPERSEN RUNE 1/1 REGINE NORMANNS VEI 758475 STRAUMSJØEN

66 138 983803555BERGERSEN UTLEIE AS1/1 Bøveien 1065 8475 STRAUMSJØEN

66 8 - JOHNSEN MARTIN1/2 REGINE NORMANNS VEI 778475 STRAUMSJØEN

66 8 - JOHNSEN MARIE HANSINE1/2 Død

45 15
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Traseen for omlegging av fylkesvei 915, som vist på bildet over, er allerede vurdert under 
arbeid med kommuneplanens arealdel. Detaljer skal avklares underveis i planprosessen. 

 

Fremtidig næringsområde «A» har i hovedsak samme avgrensning som område BN2 i 
overordnet kommuneplan. Område «B» (6000 m2) er et ekstra areal som knytter sammen 
området «A» og område allerede regulert til masseuttak ifm reguleringsplan Kobbvågen 
Steinbrudd (ID 201402) i vest.  
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Området «C» ønskes regulert inn som et ekstra område for næringsutvikling. Årsaken til at 
dette området ikke er hensyntatt i KP-arealdel er at innspillet ble levert etter 
1.gangsbehandling av planen, og ble derfor ikke inntatt for å ikke forsinke planprosessen i 
sluttfasen.  

Området i nord, avmerket som området «D», er et areal som ønskes til etablering av type 
aktiviteter som eksempelvis servicebygg, kontorer, fellesfunksjoner, boligrigg og lignende. 
Dette er erfaringsmessig viktig infrastruktur å ha tilgjengelig nært de øvrige industriarealene 
(A, B og C).  I utbyggingsfasen vil masser fra dette området brukes til bla bygging av ny trasé 
for fylkesveg 915.  

Den endelige avgrensningen for områder C og D skal vurderes nærmere i planprosessen. 

Begrensning av A og B avhenger av havbunnkartlegging.  

Omleggingen av Fv 915 har vært et tema i mange år. Det vil derfor være naturlig at en starter 
utbyggingen av området med dette tiltaket.  I første vil det være aktuelt å etablere en 
anleggsvei som gir tilgang til eksisterende industriområde i Kobbvågen Steinbrudd, slik at en 
kan ferdigstille dette området ihht plan. Et annet poeng er at uttak av masser fra område D vil 
være hensiktsmessig å gjøre før fylkesvegen er ferdig utbygd. Dette med hensyn til sikkerhet 
for ras, blokkfall, mv. Parkering med informasjon og tursti til Sinahula bygges samtidig med 
vegtraséen. 

Utbygging av områdene A og B må ses i sammenheng. Det vil være hensiktsmessig med en 
stegvis utbygging, basert på behovene som utbyggerne har. I og med at utbygging av ny 
havn i området er lagt til område B, vil det være fornuftig å ferdiggjøre dette området tidlig i 
utbyggingen. Fylling i sjø fra område B forlenges deretter østover i område A, i et område 
som vi kan benevne som område A1, som utgjør den vestlige halvdelen av område A. Når 
dette området er utbygd vil område A2 fylles ut.  

Område C bygges ut når område A er ferdig utbygd. Likevel vil det være hensiktsmessig å 
utnytte løsmassene i dette området til dekkmasser i vegskråninger for den nye 
fylkesvegtraséen samt i forbindelse med bygging av jordvoller i område D. Område D vil 
kunne tas i bruk når steinmasser til utbygging av ny trasé for Fv 915 er tatt ut av området.  

Område Størrelse 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Kommentar 

FV 915        Tas tak i tvert 

A 65.800 m2       Stegvis 
utbygging 

B   6.100 m2       Utfylling i sjø 

C 88.000 m2       Løsmasser tas 
ut først. 

D 31 000 m2       Ta ut masser 
samtidig med 
veibygging 

Havn        I område B 

Tabell: Tentativ tidsplan for ei etappevis utbygging.  

 

 

 



 9 

 

Ottar Bergersen & Sønner AS Asplan Viak AS 

 

4 AKTUELLE OVERORDNA RAMMER OG PREMISSER 

4.1 Nasjonale retningslinjer 

Planarbeidet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger rikspolitiske retningslinjer 
til grunn for planleggingen i området – bl. a.    

* Naturmangfoldloven  

* Vegloven  

* Jordbruksloven  

* Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)  

* Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen  

* Samordnet areal- og transportplanlegging  

* Universell utforming, lov om diskriminering og tilgjengelighet  

* Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet  

4.2 Regionale føringer 

Fylkesplan for Nordland 

4.3 Kommuneplanens arealdel  

 

I planbeskrivelsen som følger arealplanen står følgende: 

«Bø kommune har to viktige oppgaver i fremtiden: å sørge for langsiktig balanse i 
kommuneøkonomien og å jobbe for økt tilflytting til kommunen. Disse oppgavene er 
konkretisert i tre satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel:  
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- Videreutvikle det gode liv i Bø  
- Skape flere arbeidsplasser 
- Flere skal bo i Bø  

Gjennom kommuneplanens arealdel følges disse satsningsområdene opp.» 

 

I kommuneplanens samfunnsdel heter det ifm. satsingsområde 3: 

«Legge til rette for flere arbeidsplasser basert på̊ Bø sine fortrinn og enkeltmenneskers ideer 
og pågangsmot». 
I kommunens Strategiske Næringsplan er den overordna målsettingen «å utvikle flere 
arbeidsplasser basert på kommunenes fortrinn». I Strategiene knyttet til denne målsettingen 
heter det at «framover handler det om å styrke utviklingen av eksisterende næringsliv og 
sørge for å bli attraktiv for nye aktører».  

4.4 Reguleringsplaner i området 

 
Oversiktskart 
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 Flyfoto med planavgrensning 

Eidesjøen byggefelt ID 
19790 

En eldre 
reguleringsplan, med ca. 
55 boligtomter, 
nausttomter, 
forretning/service og 
industriareal.  

Per dagens dato er det 
kun få boligtomter som 
er bebygd. Deler av 
industriarealet i nordvest 
eies av Ottar Bergersen 
& Sønner AS. 

Ny reguleringsplan vil 
grense til utbygd 
industriområdet. 
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Kobbvågen steinbrudd ID 201402 

 
 

 
Flyfoto med avgrensning av området regulert til masseuttak. 
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5 KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og 
en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke 
gjennomføres (null-alternativet). 

Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon.  

Komplett konsekvensutredning skal leveres som separat vedlegg til planforslaget. I tillegg 
skal en sammenstilling av resultatet fra utredningen inngå som en del av planbeskrivelsen. 

Temaene foreslås utredet på følgende måte: 

 En beskrivelse av dagens situasjon. 

 Kartlegging og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. 

 Virkningene vektes etter områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema, slik vist i 
konsekvensviften  

 
 Verdi- og konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell hvor den samlede 

vurderingen framkommer. 
 

Konsekvensutredning vurderer ikke alternative lokaliteter for anlegget.  

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og 
vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, 
kortsiktige og langsiktige virkninger. 
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Under utredningen kan det være at noen av temaene blir delt opp i undertema eller vurdert 
samlet. 

1 Nærmiljø og friluftsliv  
Problemstilling Mulighet for friluftsliv og rekreasjon er viktig for folkehelse og for barn og 

unge sine oppvekstsvilkår.  
 
Konsekvensene for bomiljøet i nærheten av fremtidig næringsområdet må 
belyses. Støy/støv/visuell forurensning. 
 
Utbygging vil berøre friluftsområdet «Sinahula» 
 
Innenfor planområdet befinner seg 2 hytter og en naust. 
 
Naturlig kystlinja vil bli berørt 
 Kjent kunnskap I kommuneplanens arealdel er det avsatt et areal H520_4 hensynsone 
friluftsliv. Sinahula er en hule av fjell blokker. Hulen ble brukt av forfatterinnen 
Serine (Sina) Regine Normann som skrivested. Hulen brukes årlig til 
Reginedagan som foregår hvert år i slutningen av juli og varer en uke. 
Festivalen besøkes av rundt 5.500 besøkende i løpet av tida den pågår. Dette 
er ganske spektakulært med tanke på at antall fastboende i kommunen er 
rundt 2.800 personer. Det er en variert festival, inspirert av Regine Normann - 
forfatteren som kom fra Bø. 
Område er kartlagt som SK=særlig kvalitetsområde, A=svær viktig 
friluftsområde, men beliggenhet er feil registrert.  
 
Boligområdet på øst siden av planområdet. Reguleringsplan fra 1979 for over 
50 boliger. 

Utredningsbehov Avklare konfliktområder og vurdere avbøtende tiltak. 

 

2 Landskap 
Problemstilling Tiltakets virkning for landskap og estetisk utforming av 

omgivelsene 

Kjent kunnskap Dagens situasjon – LNF område 
Utredningsbehov Landskapsanalyse med vurdering av naturlige avgrensninger. Digital 

3D modell for synliggjøring av inngrep, nær- og fjernvirkning. 
Anbefalinger for plan/ mulige avbøtende tiltak. 

 

3 Forurensning og vannmiljø 
Problemstilling Forurensning av sjø. 
Kjent kunnskap Eksisterende masseuttak. 

Fjord egner seg ikke til fiskeoppdrett, registrert som forurenset. 
Utfylling i sjø – en mulig forurensning 

Utredningsbehov Vurdere avbøtende tiltak. 

 

4 Infrastruktur og trafikk 
Problemstilling Teknisk infrastruktur og etablering av ny kai. Ny veitrase. 
Kjent kunnskap Offentlig vei, vann og avløp. 

Utredningsbehov Trafikk, intern veilogistikk, utforming og plassering av kai. 
Sjøtrafikk-avklaringer 
Omlegging av fv.915. 
Energibehov. 
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5 Grunnforhold og Anleggsfase  
Problemstilling Særlige krav til anleggsfase. 
Kjent kunnskap Behov for utsprenging og fylling i sjø. 

Utredningsbehov Utsprengning av masser- støy og støv problematikk. Rystelser ved 
sprengning.  
Utfylling i sjø-hvilke type masser og fremgangsmåte. 
Masseberegning.  
Sjøbunnkartelegging (scanning) 
Anleggstrafikk med bil og båt. 
Tidsperspektiv. Utbygging i flere trinn. 
Rasfare-utbygging av vei-trase må vurderes av geoteknikker. 

 

6 Kulturminner og kulturmiljø 
Problemstilling Ingen registrerte automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

 

Kjent kunnskap Kulturminner i vest avklart i forbindelse med regulering av masseuttaket 
Kulturminne i øst ved Lian er uavklart (gravfelt) 

 

Utredningsbehov Evt. Arkeologiske befaringer av området bestilles. 

 

7 Naturverdier og biologisk mangfold 
Problemstilling Store deler av LNF områder vil bli berørt. 
Kjent kunnskap Ingen registrerte naturtyper innenfor planområdet.  

Kartlegging av naturmangfold er gjennomført for deler av området. Dette i 
forbindelse med reguleringsarbeid til masseuttaket. 
Jordbruksarealer-registrert fulldyrket og overflatedyrket jord. Landbruksarealene er 
ikke i aktiv bruk 
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Utredningsbehov Vurdere sikring av jordressurser, tiltak for gjenbruk. 
 
Behov for utfyllende kartlegging av biologisk mangfold. 

 

Øvrig dokumentasjon og utredninger 

Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med utbyggingen må utredes. ROS-analysen 
baseres på godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides 
en risikomatrise. 

 Økonomiske konsekvenser 
Problemstilling Rekkefølge i utbygging, gjennomførbarhet  
Kjent kunnskap Dagens situasjon. 

Utredningsbehov Fremdriftsplan, masseberegninger, evt. utbyggingsavtaler 
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6 ORGANISERING AV PLANARBEID 

6.1 Planprosess, medvirkning 

Det legges opp til medvirkningsprosesser i tråd med kravene i Plan- og bygningsloven. 
Behov for informasjonsmøter, samt møter med berørte parter/faginstanser vurderes 
fortløpende. 

1. Oppstartsmøte – gjennomført oppstartsmøte 16.03.2018 – referat leveres i vedlegg. 

 
2. Planprogram – behandling av planprogram i Formannskapsmøte.  

 
3. Utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Kunngjøring av oppstart av 

planarbeid. Naboer varsles med brev, kunngjøring i 1 lokal avis og på kommune sin 

hjemmeside. Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er minimum 6 

uker fra kunngjøring. 

 
4. Folkemøte. Presentasjon av utbyggingsplaner, innsamling av informasjon relevant for 

KU. 

 
5. Fastsetting av planprogrammet. Utarbeidelse av planutkast. Planforslaget vil bestå av 

plankart med supplerende bestemmelser, en utfyllende planbeskrivelse med 

konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Planforslaget legges frem til politisk behandling med administrasjonens innstilling til 

vedtak. Planforslaget sendes på offentlig høring i minst 6 uker. Kunngjøring. Naboer 

varsles med brev. Planforslaget med KU legges ut på kommune sin hjemmeside.  

Etter høring behandles innspill. Evt. offentlig informasjonsmøte vurderes etter behov 
underveis. 

 
6. Merknadsbehandling og revisjon av planforslaget. 

Innkomne merknader oppsummeres og behandles. Planforslaget revideres i tråd med 

relevante merknader. 

 
7. Vedtak av reguleringsplan med kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og eventuelt 

forslag til utbyggingsavtale. Etter kunngjøring gjelder tre uker klagefrist. 

 

Offentlige myndighet som skal varsles: 

Nordland Fylkeskommune  
Fylkesmannen i Nordland  
Sametinget 
Statens Vegvesen Region Nord 
Kystverket Nordland  
Direktoratet for mineralforvaltning 
Miljødirektoratet 
Fiskeridirektoratet, Region Nordland 
NVE, Region Nord  
Tromsø museum, Universitetsmuseet  
Luftfartstilsynet 



 18 

 

Ottar Bergersen & Sønner AS Asplan Viak AS 

 

Mattilsynet, Region Nord / Sortland 
Forsvarsbygg 
Avinor AS 
Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt 
Bø kommune 
Trollfjord Kraft AS  
Reno-Vest 
Vesterålen Turlag 
Norsk Ornitologisk forening, Vesterålen lokallag v/Anita Stormoen 
Naturvernforbundet Nordland 
Vesterålen friluftsråd v/ Regionrådet 
 
Eier- og naboliste i forhold til planlegging levert av Bø kommune. 

6.2 Framdrift 

Planarbeidet forventes gjennomført i løpet av 2018. Dette er avhengig av at utredningene i 
forbindelse med konsekvensutredningen blir utført innenfor fremdriftsplanen.  

Oppstartsmøte 16.3.2018 

Levering av planprogram 20.4.2018 

Utredningsfase Sommer 2018 

Levering av planforslag med KU oktober 2018 

1.gangs behandling …. 2018 

 


