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EGENGODKJENNING AV REGULERINGSPLAN HOVDEN HAVN  

 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjenner Kommunestyret fremlagte 

reguleringsplan for Hovden havn med tilhørende bestemmelser slik de fremkommer her: 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN  

«Hovden havn», BØ KOMMUNE 
 

Dato: 02.06.2014 

Dato for siste revisjon: November 2014. 

Dato for kommunestyrets vedtak/departementets stadfesting:  

Dato for godkjenning av mindre endring av reguleringsplan:  

I  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.  

II  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål:  

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1)  

- Boligbebyggelse - B1 (sosi 1110)  

- Utleiehytter – U1 (sosi1171) 

- Andre typer bebyggelse og anlegg – o_F1 (1500) 

- Industri/Lager – IL1-IL3 (sosi 1826) 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2)  

- Vei – o_V1-f_V2 (sosi 2010) 

- Snuplasser – o_V3-o_V5 (sosi 2010) 

- Kai – o_K1-o_K3 (sosi 2041)  
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- Parkeringsplasser – o_P1-o_P2 (sosi 2080)  

3. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3)  

- Grønnstruktur – o_GR1-o_GR4 (sosi 3001)  

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr 6)  

- Ferdsel – o_FS1 (sosi 6100)  

- Havneområde i sjø – o_H1- H2 (sosi 6220)   

3. HENSYNSONER (PBL § 11-8)  

- Frisiktsone – H140_1 (sosi 140) 

- Sikringssone – H190_1-H190_2 (sosi 190)  

- Bevaring kulturmiljø – H570_1-H570_3 (sosi 540) 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Frittliggende småhusbebyggelse – B1 

 

a) Eksisterende bolig kan bygges ut slik at bebygd areal BYA blir inntil 20 %. Tilbygg skal 

plasseres innenfor de viste byggegrenser på plankartet. 

b) Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. 

c) Ved nybygg, påbygg og tilbygg skal vinduer, ytterdører og veggkonstruksjoner være utført slik 

at innendørs støyekvivalent nivå er i henhold til krav i NS 8175. 

 

1.2 Utleiehytter – U1 

 

Før utbygging må utbygger undersøke om området er egnet for belastning - alt etter hvilken type 

bygg som skal opp.  

Område ligger på fylling av deponerte masser fra sjøbunn. Det er mye harde og antatt 

komprimerbare masser med innslag av stein i de massene som skal tas opp fra havna. Det legges 

duk oppå de forurensede massene etter innfylling. Området tildekkes med over 0,5 m rene masser. 

Duk som tildekker massene skal ikke penetreres (peling eller lignende). 

Det støpes et armert toppdekke i betong med tykkelse 0,1 meter. 

 

I området tillates å bygge sjø-/rorbuer og redskapshus, lagerhus i tilknytning utleie- og 

overnattingsvirksomhet relatert til fiskeri. 

 

Maks byggehøyde er 2 etasjer. Maks gesimshøyde er 5,0m over gulv i hovedetasje. Gulvet må ikke 

ligge høyere enn 0,6m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Takvinkel skal være mellom 27 og 42 grader. Møneretning mot havna. 

 

Bebyggelsen skal ha en enhetlig og harmonisk utforming. 

Fasadene skal være av trematerialer. I deler av fasadene kan det brukes naturstein.  

Det skal benyttes naturlige sjatteringer av rød/grå farge. Bygningsdetaljer som vindusinnramming, 

dører og lignende kan males i kontrastfarger som for eksempel hvitt. Det skal opplyses om farge 

ved byggemelding og fargene skal godkjennes av kommunen. 
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Utslippstillatelse skal innhentes.  

 

1.3 Andre type bebyggelse og anlegg F1 

 

Eksisterende fyrtårn og området rundt det. 

 

1.4 Industri/Lager IL1-IL3 

 

Områdene er avsatt til bebyggelse for industri og lager, samt annen næringsbebyggelse og bygg 

tilknyttet havnefunksjonen. Alle områder er delvis utbygd. 

Nye bygninger og tilbygg skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. 

Utforming av skjæringer og fyllinger skal godkjennes av kommunen. Hensynet til miljø og estetikk 

skal vies spesiell oppmerksomhet. Dette gjelder også for terrenginngrep eller uttak av masser. 

Konstruksjon og bygning må prosjekteres i forhold til spring høyvann slik at fare eller skade ikke 

oppstår. 

 

Atkomst for alle områder er fra offentlig veg.  

 

Område IL3 skal benyttes til innendørs og utendørs lagring av fisk. 

Eksisterende hjeller skal søkes ivaretatt. 

Utforming av ny fylling i IL3 skal godkjennes av kommunen. Fylling mot sjø skal plastres og 

sikres. 

 

 

Situasjonsplan. I forbindelse med byggesøknad skal det leveres situasjonsplan som viser adkomst, 

parkeringsløsning, eksisterende og fremtidig bebyggelse med høyde og møneretning, avstand til 

nabobebyggelse, vei og tomtegrenser. 

Det skal legges særlig vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse, takform, farge og 

materialbruk. Situasjonsplan med beskrivelse kan også suppleres med fasadeoppriss, fotomontasje, 

perspektiv, modell eller lignende. 

Det skal leveres snitt/profiler som viser byggenes plassering i terrenget, samt nødvendige 

snitt/profiler som viser skjæringer/fyllinger og eventuelle støttemurer. 

  

IL1: A= 12 964 m2   BYA = 30 %  

IL2: A = 2 751 m 2  BYA = 30 % 

IL3: A = 24 801 m2  BYA = 27 %. Eksisterende fiskehjeller i område dekker 4 800m2. 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Vei 

o_V1 Offentlige veier samt kryss og adkomster fra fylkesveien skal utformes i henhold til 

vegnormalene. 

f_V2 Felles vei for brukere av område U1 og i forbindelse med båtstø i område G3 

o_V3-0_V5 Offentlig vei-snuplass som er dimensjonert for vogntog. 

 

2.2 Annen veiformål 

Arealer avsatt for grøfting/snøopplag/veivedlikehold. 
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2.3 Kai 

Kaifront skal til enhver tid være tilgjengelig for båttrafikk 

Kaier skal ikke brukes til faste fortøyninger 

o_K1 Eksisterende offentlig kai 

o_K2 Eksisterende offentlig kai/industri kai 

o_K3 Eksisterende privat kai/industrikai som rives og utvides, samt reguleres til offentlig kai.  

Alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjø må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven, behandles etter havne og farvannsloven.  

 

2.4 Parkering 

Området skal benyttes til parkering og som snuplass. 

I deler av område skal det tas ut masser for bygging av sjete for deponi. Før parkeringsområde tas i 

bruk skal skråninger og flate istandsettes, avsluttes og godkjennes av kommunen, med hensyn til 

sikkerhet og utforming.  

o_P1 parkering i tiknytning til kai K3 og flytebrygge på H2, bygges ut til 50 parkeringsplasser. 

o_P2 parkering i tilknytning til kai2.  

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

 

GR1- GR2 Områder som skal forbli uberørt 

GR3- GR4 i deler av områdene er tilrettelagt til sjøsetting av båter. Det er ikke lov å sette opp bygg 

eller andre installasjoner. 

Båtstøene i området GR3 er kulturminner og skal bevares i sin nåværende form. 

 

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr 6) 

 

4.1 Ferdselsområde FS1 

Området skal betjene offentlig og privat båttrafikk, og må av hensyn til sikkerhet og 

framkommelighet til enhver tid være åpent. 

 

I ferdselsområdet kan det utføres utdyping av havbunnen i samsvar med utdypingsplan, utarbeidet 

av Kystverket.  

Alle tiltak / byggearbeider i sjø skal i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, behandles 

etter havne- og farvannsloven.  

  

4.2 Havneområde i sjø H1  

I området kan anlegges nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og elektrisk forsyning og 

lignende.  

I området kan rives/bygges ny kai 

 

I havneområdet kan det utføres utdyping av havbunnen i samsvar med utdypingsplan, utarbeidet av 

Kystverket.  

Alle tiltak / byggearbeider i sjø skal i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, behandles 

etter havne- og farvannsloven.  

 

4.3 Havneområde i sjø H2 

Etablert havneområde med ett landfeste. Liggekai for fiskebåter. Brukere av H2 kan benytte seg av 

parkeringsplass P1. 

Kan benyttes både av lokale og tilreisende fartøy. 



 5 

 

5. HENSYNSONER 

 

5.1 Parkering H190_1 

Uttatte masser for etablering av P1 kan benyttes til bygging av sjete i forbindelse med mudring i 

havet. Det er krav om avtrapping av fjellveggen.  

 

5.2 Deponi i sjø, H190_2 

I områdene kan det deponeres forurenset masse fra utdyping av sjøbunn i Hovden havn. De tre 

steinmuravsatsene i vestre del av deponiet må i størst mulig grad bevares ved at deponiet trappes 

ned i denne del av fyllinga. 

Deponiet utføres som et miljødeponi. Det fylles ut en innfatningssjete hvor det legges filtermasser 

og duk på innsiden av sjete - ut mot sjø.  

Sjeteen blir på ca 20 000 m3 og dimensjoneres for deponering av omtrent 20 000 m3 masser. 

Miljømassene/forurensede masser fylles oppå duk. Det legges duk oppå de forurensede massene 

etter innfylling. Området tildekkes med minst 0,5 m rene masser. 

 

Det skal legges vekt på at anleggsarbeidet utføres på en slik måte at det ikke medfører unødig skade 

på naturmiljøet, eller ulemper for ferdselen i området. Tiltakene skal gjennomføres i en periode av 

året som medfører minst skade for naturmiljø, fiskeinteresser og friluftsinteresser, og i samsvar med 

gjeldende forskrifter for slike tiltak.  

Det skal fremmes søknad om utslippstillatelse. I utslippstillatelsen skal det defineres hvilke 

etablerings-/ bruksbegrensninger som gjelder for området, blant annet i forhold til begrensning av 

gravearbeid og type virksomhet som kan etableres. 

Nødvendige grunnundersøkelser skal legges til grunn for deponeringen.  

 

5.3 Verneverdige bygninger H570_1 og H570_2 

Bygninger «Salteriet» og «Løven» bevares.  

H570_3 <<Bernhard-bua>> er demontert og kan tilbakeføres til hensynsonen. 

Bygningene i hensysoner tillates ikke revet.  

Regional kulturvernmyndighet skal være høringsinstans i byggesaker innenfor hensynsonene. 

* Mest mulig av bygningenes opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, 

taktekking osv, skal tas vare på. 

* Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal gjøres på et sikkert dokumentert 

grunnlag, Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, 

tegninger og lignende. 

* Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes 

tradisjonelle materialer og metoder. 

* Ved nødvendige utskiftinger bør det brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta 

eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon. 

* Tidligere endringer slik som ombygginger er en del av bygningens historie, og kan i mange 

tilfeller være viktig å bevare. 
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5.4 Frisikt H140_1 

I frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 

 

FELLESBESTEMMELSER:  

 

Dersom det i forbindelse med tiltak i mark blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 

kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 

meter, jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50, §8. Melding skal snarest sendes til Nordland 

fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen og Sametinget slik at vernemyndighetene kan 

gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven (samt tilhørende 

Teknisk forskrift) og kommunens vedtekter til denne. 

 

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra plan og bestemmelser når forutsetningene i Pbl § 19-2 er 

oppfylt. 

 

 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Saksutredning: 

Allerede i 1999 ble det satt i gang et arbeide med regulering av området i og rundt Hovden havn. 

Planarbeidet ble kunngjort igangsatt den 13.02.2004, og 22.10.05. Ved siste kunngjøring var 

planforslaget utvidet for å legge til rette for vindkraftutbygging på Tarholmen. Planforslaget ble 

vedtatt i Planutvalget den 20. juni 2006. Allerede i desember samme år varslet Nordland 

fylkeskommune innsigelse til forslaget. Her fremkom det at innsigelsen kunne bli vurdert trukket 

dersom vindmølle på Tarholmen utgikk av forslaget, og at to byggeområder på Buholmen langs vei 

til molo ble endret til spesialområde for vern. Dette var vel hovedgrunnen til at vindkraftutbygger 

trakk seg fra utbygging, og at planarbeidet stoppet opp. 

 

Behovet for mudring/sprenging i havna og innløpet anses minst like stort som før. Dette tiltaket kan 

ikke gjennomføres før godkjent reguleringsplan foreligger.  

 

Formannskapet vedtok derfor i møte den 12.06.2014 å legge nytt planforslag ut til offentlig ettersyn 

og høring. I dette forslaget var Tarholmen tatt ut. Med unntak av noen utleiehytter på området U2 

tillot heller ikke forslaget bygging på Buholmen.   

 

Saken ble sendt på høring 15.06.14, hvorpå følgende innspill/merknader til forslaget mottatt: 

 

Sametinget har ingen spesielle merknader til planforslaget. 

 

Vesterålskraft uttaler: 
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Kommentar: 

Planen skal legge til rette for mudring og deponering av masser inne i havna. Området mellom 

Malnessanden og Utskor skal ikke bli berørt som følge av dette. 

  

 

Fiskeridirektoratet: 

 
 

Statens Vegvesen: 

 
Kommentar: 

Vegvesenets innspill er nå tatt inn i forslag til plan og bestemmelser. 

 

Arbeidstilsynet: 

 
Kommentar: 

Viser til Vegvesenets innspill og kommentar til det. Hensynet til universell utforming må vurderes i 

hver enkelt byggesak. 

 

Bø fiskarlag: 
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Kommentar: 

Småbåthavn ser ikke ut for å være korrekt angivelse. Brukes på privat område. Flytekaiområdet er 

nå foreslått endret til offentlig havneområde i sjø H2, med bestemmelse om liggekai for fiskebåter. 

I forbindelse med fylling i området U1 må ankerfestene til flytekaia flyttes. I den sammenheng blir 

flytekaia justert mot nord slik at avstanden mellom flytekai og U1 blir ca 25 meter, noe som skulle 

gi nok manøvreringsareal for flåten. 

Kai 3 tenkes revet og tilbakeført med offentlige midler. Derfor betegnelsen o_k3. 

 

Fylkesmannen innspill: 
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Kommentar: 
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I dialog med Kystverket kom det frem at miljøundersøkelsen er gjennomført, og at utslippsøknaden 

er under utarbeiding. Det er foreslått tatt inn i bestemmelsene at stranddeponiet U1/H190_2 skal 

lukkes med en topplate i armert betong med tykkelse 0,1 meter. 

Formålet med planen er i hovedsak å forbedre havna i Hovden i den hensikt å videreføre et 

fiskevær/samfunn i Hovden som har eksistert i flere generasjoner basert på fiskeri. Å sette 

miljøkrav strengere enn det Forurensningsforskriften krever kan virke urimelig for utøverne, og føre 

til at effekten av mudringa ikke blir som forutsatt. Det kan se ut som at fritidsboende blir mer berørt 

av planen enn fastboende. Størst aktivitet i havna må påregnes i årstida da fritidsbruken er på det 

laveste. Det foreslås derfor ikke å ta inn strengere krav i bestemmelsene enn det som allerede finnes 

i sentral Forskrift med veiledere. 

 

Innspill fra Frugga AS: 

 
Kommentar: 

Vei V2 går til flytebrygge, område U2 for utbygging, og molo. Om veien skal være åpen som nå, 

stenges med bom, stenges med skilt for noen, eller stenges med skilt for alle må bestemmes 
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gjennom en bredere prosess enn ved å legge det inn i bestemmelsene på dette stadiet. Skal de 

verneverdige bygningene flyttes i forhold til hensynssonene vil også dette kreve ny høringsrunde. 

 

Tromsø museum har ikke merknader til planforslaget. 

Per Hugo Sørensen har gitt følgende innspill: 
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Kommentar: 

Nå er det vel ikke lenger mange som bor fast i Hovden. De få som er igjen har heller ikke latt høre 

fra seg i denne omgang. Så var jo formålet med planen å legge til rette for fiskerirelatert næring. 

Om interessen for å bosette seg i Hovden skulle melde seg, så er det fortsatt rikelig med plass for 

slik etablering uten å presse seg opp mot havna- og industriområdet. Så vidt en kjenner til har 

stedets befolkning en rettighet til båtplassering og bruk av området GR4 i planen. K1 tjener som 

allmenningskai i havna. Steinmurene nord for Moloveien og steinmurene på området GR3 skal 

bevares. Steinkaia lar seg ikke bevare slik U1 er tenkt. Det foreslås inntatt i bestemmelsene at 

deponiet H190_2 avtrappes i vestre ende slik at de tre steinmurene i trapping bevares.  

Tørrfisklager som tilbygg til bestående industribygg på området IL2 ble godkjent av Kommunen 

den 18.11.2004. I brev av 07.06.2007 legger Fylkesmannen til grunn at ut fra støymålinger som er 

gjennomført er det grunn til å anta at støynivået ved naboens (Sørensens) husvegg er åpenbart 

lavere enn grenseverdiene i T-1442. 

 

 

Bø kystfiskarlag: 
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Kommentarer: 

Viser til kommentarer til Bø Fiskarlags innspill. Plankartet viser bokstaven o der 

reguleringsformålet er offentlig, eksempelvis o_H2, offentlig havneområde2. 

 

 

 

 

 

NVE Skred- og Vassdrag: 
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Kommentar: 

Kystverket skal stå for mudring og fylling i havna. Det forutsettes at Kystverket ivaretar NVEs 

innspill i forbindelse med søknad om tiltak og gjennomføring av tiltakene. 

 

 

Bø Kystlag: 

 
Kommentar: 

Tomta til Bernhardbua er nå lagt inn i planforslagskartet som hensynsone H570_3, bevaring 

kulturmiljø. 

 

Museum Nord: 
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Kommentar: 

Tomta til Bernhardbua er nå lagt inn i planforslagskartet som hensynsone H570_3, bevaring 

kulturmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill fra Jon E. Johnsen: 
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Innspill fra Nordland fylkeskommune: 
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Kommentar: 

Innspillene med unntak av møneretning er foreslått tatt inn i bestemmelsenes punkt 3 og punkt 5.3. 
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Vurdering: 

Med de forslag til endringer som fremkommer i kommentarene foreslås det at Kommunestyret 

godkjenner planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straumsjøen den 30.10.2014 

 

 

 

 

 

Åsa Elvik 

Rådmann      Einar Botnmark 

       Teknisk sjef 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: reguleringskartet. 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 

 

 

 


