
KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS  

Asplan Viak 17.11.2016, revidert 23.11.2016 

Kommuneplanens arealdel skal danne grunnlag for den overordna arealbruken i kommunen. 

Arealdelen rulleres hvert fjerde år, og skal da oppdateres i tråd med kommunens behov og ønsker. 

 

I en kommuneplanprosess er selve prosessen og kontakten med innbyggerne og kommunens 

folkevalgte helt avgjørende for en godt resultat og en effektiv prosess. Arealplanen er kommunens 

styringsredskap for hvor man ønsker å legge til rette for aktivitet og vekst og det er viktig at 

innbyggerne inviteres til å komme med innspill og ideer. 

 

I vårt oppsett til prosess har vi vektlagt relativt mye tilstedeværelse i Bø og dialog med innbyggere, 

planutvalget (PLU), og regionale myndigheter. Dette oppsettet er valgt ut fra våre erfaringer fra 

lignende prosesser. I tillegg er det valgt å jobbe tett opp imot administrasjon for at vi skal få mest 

mulig innblikk i de lokale forholdene og for overføring av kompetanse til kommunen.  

 

Forslag til arbeidsopplegg er revidert etter oppstartsmøte med Bø kommune 22.11.2016, hvor det bla 

kom fram at kommunen allerede har planprogram for ny arealdel, som er vedtatt i juni 2015. 

Konklusjoner fra møtet 22.11 er tilføyet i kursiv. 

 

FORSLAG TIL PROSESS 

1. OPPSTARTSMØTE BØ KOMMUNE 22.11 
Avklare prosess og fordeling av oppgaver mellom kommunen og Asplan Viak samt befare aktuelle 

områder i kommunen. 

Forslag til oppgavefordeling innledende arbeider: 

 

Kommunen: 

 Avklare premisser fra gjeldende samfunnsdel, planstrategi og KPA. Overordna premisser fra 

vedtatt planprogram legges til grunn for arealdelen. Kommunen har ingen vedtatt 

planstrategi. 

 

 Utarbeide oversikt over gjeldende planer og oversikt over hvilke planer som ev. skal 

oppheves i forbindelse med ny arealdel utarbeides av Bø kommune. Planene som fortsatt 

skal gjelde danner grunnlag for ny KPA.  Kommunen sender oversikt over gjeldende planer og 

planer som skal oppheves, samt alle reguleringsplaner og forslag til planer som skal inngå i 

arealplanen til Asplan Viak. 

 

 Formulere mål, intensjoner og problemstillinger i forbindelse med revisjon av arealdelen. 

Framgår av vedtatt planprogram. Det ble konkludert med overordna mål om å ta ut spredte 

utbyggingsområder, som ligger i gjeldende plan (KPA). Planen skal ha hovedfokus på 

fortetting av de to tettstedene (kommunesenteret) Straume og Steine samt etablering av 



sammenhengende gang og sykkelforbindelser mellom disse. I tillegg bør det legges opp til 

gang- og sykkelveg fra Straume til Eide, og viktige turveier/ kyststier bør tas inn i planen.  

 

 Konkretisere foreløpig oversikt over ønskede nye utbyggings- og utviklingsområder. Foreløpig 

utbyggingsområder for fortetting av eksisterende boligfelt og hyttefelt samt utvidelse av 

eksisterende næringsområder, turistanlegg og masseuttak ble konkretisert i møtet. 

 

 Avklare ev. behov for nye utredninger. Det er ikke behov for nye utredninger. 

 

Asplan Viak: 

 Vi foreslår å utarbeide en «Kommunediagnose» bestående av en modell basert på offentlig 

tilgjengelig statistikk og prognoser. Dette for å ha et oppdatert bakgrunnsteppe for hvordan 

lokalsamfunnet har endret seg de siste tiår og for å se hvilke forutsetninger og prognoser det 

er for tiden framover: befolkningsutvikling totalt, befolkningsutvikling i utvalgte 

aldersgrupper, utdannelsesnivå og sysselsetting i forhold til næringsvirksomhet. Kommunen 

har nylig utarbeidet denne oversikten. Kommunen sender oversikten til Asplan Viak. 

 

 Det er allerede utarbeidet utkast til plankart på bakgrunn av info fra Bø kommune, som vil 

danne grunnlag for planprosessen. Det ble i møtet også besluttet å utarbeide temakart for å 

gjøre planen lettere å forstå. Disse kan også benyttes aktivt i planprosessen.  

 

 Honorarbudsjett som grunnlag for kontrakt for videre prosess utarbeides. Oppstartsmøtet 

faktureres på eksisterende prosjekt, som budsjettreguleres.  

 

2. GRUNNLAG OG UTARBEIDE KONSEPT FOR AREALPLAN OG TEMAKART 
Asplan Viak utarbeider utkast til plankart og temakart samt presentasjon til arbeidsmøte hvor de 

grunnleggende prinsipper og målsetninger gjøres tydelig rede for. 

 

3. ARBEIDSMØTER 
To arbeidsdager i Bø. Møtet gjennomføres i begynnelsen av februar -17. Disse dagene vil bli brukt til 

gjennomgang og ev. befaring med administrasjonen og politikere om utkast til plan (dag 1) og møter 

med sentrale aktører (dag 2).  

 

Mål med møtene: Skape enighet om overordna konsept og viktigste problemstillinger. Avklaring av 

offentlige og private planer om utvikling av byggeområder og samferdselsanlegg, samt skape felles 

forståelse og eierforhold til planen som viktigste styringsverktøy de neste 4 årene til neste revisjon av 

planen.  

 

Forslag til oppgavefordeling arbeidsmøter/workshop 

 

Kommunen: 

 Bø kommune står som arrangør av møtene og inviterer aktuelle aktører som skal delta på 

møtene. 



 

Asplan Viak: 

 Asplan Viak presenterer utkast til plan med forslag til overordna konsept og 

problemstillinger, samt forslag til utbyggingsområder, prosess og medvirkning.  

 Referat fra møter. 

 

4. FORSLAG TIL AREALPLAN 
Utarbeiding av komplett utkast til plankart, bestemmelser, beskrivelse, ROS-analyse, evt. temakart og 

KU for nye byggeområder basert på innhentet kunnskap, innspill som er mottatt og vurdering.  

 

 

Forslag til oppgavefordeling arealplan: 

 

Kommunen: 

 Vurdere forslag til plan. 

 

Asplan Viak: 

 Utarbeide forslag til plan. 

 Planen oversendes kommunen for vurdering og tilbakemelding. 

5. MØTE MED SEKTORMYNDIGHETER 
Planforslaget tas opp i planforum i Bodø eller ev. møte i Bø for å avklare planforslaget med 

Fylkesmannen, fylkeskommunen, NVE samt eventuelt vegvesenet. Vi har god erfaring fra flere fylker 

(bla. Nordland) med å ta en slik utsjekk i forkant av den formelle 1. gangs behandling. Erfaringsvis er 

det mye som kan avklares innledningsvis, og en kan dermed unngå unødvendige innsigelser og 

merknader. 

 

Mål med møtet: Avklaring av offentlige og private planer om utvikling av byggeområder og 

samferdselsanlegg i forhold til sikring av verneområder og overordna mål og retningslinjer.  

 

Forslag til oppgavefordeling møte med sektormyndighetene: 

 

Kommunen: 

 Kommunen deltar på møtet. 

 

Asplan Viak: 

 Asplan Viak ber om møte. 

 Deltar på møte. 

 

6. UTARBEIDING AV PLAN OG OFFENTLIG ETTERSYN 
Utarbeiding av komplett plan bestående av plankart, bestemmelser og retningslinjer, KU for nye 

utbyggingsområder, ROS- analyse og evt. temakart og planbeskrivelse med samlet KU.  

Materialet leveres til kommunen for gjennomgang. Etter evt. Justering legges planen frem for PLU for 

formell 1. gang behandling. Planen presenteres for kommunestyret. 



 

Etter 1. gangs behandling gjøres eventuelle endringer og materialet sendes deretter på offentlig 

ettersyn. Det anbefales folkemøte/møter i forbindelse med offentlig ettersyn, dersom kommunen 

ser behov for dette.  

 

Forslag til oppgavefordeling utarbeiding av plan: 

 

Kommunen: 

 Vurdere forslag til plan. 

 Arrangør av folkemøter. 

 Saksforberedelse og utlegging til offentlig ettersyn inkludert annonsering og tilskriving. 

 

Asplan Viak: 

 Utarbeide komplett plan. 

 Justering av plan etter kommunens gjennomgang. 

 Evt. Delta på folkemøter/ politisk møte. 

 

7. MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK 
Etter offentlig ettersyn behandles merknader og eventuelle innsigelser. Planen rettes opp og gjøres 

klar til 2. gangs behandling.  

 

Dersom det ikke er vesentlige endringer kan planen gå til 2. gangs behandling i PLU og 

sluttbehandling i kommunestyret. I tilfelle vesentlige endringer må planen legges ut på ny offentlig 

ettersyn.  

 

Forslag til oppgavefordeling merknadsbehandling og vedtak: 

 

Kommunen:  

 Saksforberedelse til politisk behandling. 

 

Asplan Viak: 

 Merknadsbehandling. 

 



MILEPÆLSPLAN/ FORSLAG TIL FREMDRIFT

 

Nov 2016

• Oppstartsmøte og befaring med administrasjonen (22. nov 2016)

• Avklaring av premisser for planarbeidet

Nov 2016/ 

februar

2017

• Grunnlag og utarbeiding av konsept og utkast til plankart

• Gjennomgang av grunnlag for planarbeidet

• Utarbeide utkast til plankart

• Utarbeide utkast til plankart og overordna konsept og 
problemstillinger/strateg

Februar

2017

• Arbeidsmøter med kommunen og sentrale aktører

• Presentasjon av overordna konsept og problemstillinger/strategi

• Avklaring av planer om nye utbyggingsområder og anlegg

Feb/april 

2017

• Arealplan

• Utarbeide forslag til arealplan

• Ev. revisjon av plan etter tilbakemelding fra kommunen

April/mai

2017

• Møte med sektormyndighetene

• Avklaringer i forhold til overordna planer og problemstillinger 

Mai/Juni

2017

• Komplett plan

• Ferdigstille komplett planmateriale

• Oversendelse av planmateriale til politiskbehandling

august/okt

2017

• Utlegging til offentlig ettersyn

• Politisk behandling og utlegging til offentlig ettersyn

• Evt. folkemøter

Okt/des

2017

• Merknadsbehandling  og vedtak

• Merknadsbehandling

• 2.gangs behandling i PLU

• Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret


