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Uttalelse med innsigelse - høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens
arealdel 2017 - 2028 - Bø kommune

Bø kommune har lagt forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) 2017 - 2026 til høring og offentlig
ettersyn. Hovedfokus i planforslaget er fortetting av de eksisterende tettstedene Steine, Straume og
Eidet, og tilrettelegging for sammenhe ngende gang - og sykkelvei mellom disse. Gjennom å
tilrettelegge for gang - og sykkel vei og kyststi skal også tilgjengeligheten til attraktive, sentrale
friluftslivsområder i kommunen bedres. Planforslaget skal bidra til å unngå nedbygging av viktige
jordbru ks - , natur - og friluftsområder, samtidig som det legges til rette for turistnæring, fiskeri,
akvakultur, annen næring og noe spredt bolig - og hyttebygging. Dette i tråd med hovedmål for
planen jf. planprogrammet, som er å tilrettelegge for vekst og utvikli ng uten at det går på
bekostning av verdifulle områder for primærnæring, reiseliv, natur og friluftsliv – en bærekraftig
arealbruk .

Bø kommune vedtok sin samfunnsdel i 2014. Her har kommunen vedtatt som en av sine
hovedoppgaver å jobbe for økt tilflyttin g. Det er videre konkretisert tre satsingsområder:

- Videreutvikle det gode liv i Bø
- Skape flere arbeidsplasser
- Flere skal bo i Bø

Vi viser til avtale om utsatt frist.

Ved en inkurie har Nordland fylkeskommune ikke gitt innspill til oppstart og uttalelse til
planprogram i som ble kunngjort i april 2015. Vi beklager dette. Fylkeskommunen uttalte seg til
forslag til planprogram da det ble annonsert oppstart første gang i m ars 2013. I vår uttalelse som ble
sendt 11. juli samme år ble det gjort rede for pågående kartleggingsprosjekt innen landskap og
friluftsliv og vist til regional politikk for arealforvaltning.

Av samme årsak er heller ikke innspillet fra Riksantikvaren o versendt. Dette er vedlagt vår
uttalelse.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innsigelser og
uttalelse .
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Oppsummering
Nordland fylkeskommune varsler innsigelse til :

- Vedtak om tilrettelegging for fritidsbebyggelse på Gaukværøya
- A realformål A1, fremtidig akvakultur ved Godvik i Malnesfjorden.

Det er redegjort for dette lenger ned i brevet. Som det går fram i fylkesrådens vedtak 3 vil vi ta
kontakt med kommunen for avklaring på videre prosess rundt disse forholdene.

I uttalelsen er det også redegjort for vesentlige merknader og merknader til planforslaget. Disse er i
hovedsak planfaglige og omhandler bl.a. manglende sams var mellom konsekvensutredning og
planens øvrige dokumenter, samt uklarheter omkring bestemmelser og retningslinjer som kan bidra
til å svekke forståelsen av planforslagets konsekvenser og gi liten forutsigbarhet for arealbruk . På
bakgrunn av disse merknad ene ber vi kommunen å vurdere om det er behov for ett nytt offentlig
ettersyn (2. gang). Dette for å unngå at det blir gjort saksbehandlingsfeil som medfører at et vedtak
eventuelt blir ugyldig.

Fylkeskommunen mener at planens hovedgrep ivaretar nasjonal og regional politikk på vesentlige
punkter knyttet til bl.a. tettstedsutvikling, folkehelse, samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging, reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning. Videre anser vi at
kommunen gjennom dette plangrepet i hovedsa k har lyktes med å fremstille et planforslag som er
oversiktlig og forståelig. Sammenhengen med hovedmålet for planen slik det er fastsatt gjennom
planprogrammet er tydelig. Videre anser fylkeskommunen at de arealgrep som foreslås, bidrar til å
følge opp s atsingsområdene som ble vedtatt gjennom samfunnsdelen i 2014 på en god måte.

Innsigelser
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fattet følgende vedtak:

1. Det fremmes innsigelse til kommuneplanens arealdel for Bø kommune, jf. plan - og
bygningslovens § 5 - 4. Dette er begrunnet med at planforslaget kan medføre uakseptabel
konflikt med kulturminner av nasjonal og regional verdi, og dermed er i strid med regional
politikk slik det framkommer av arealpolitiske retningslinjer i gjeldende fylkesplan for
Nord land, kap. 8.3, bokstav f. Innsigelsen er knyttet til politisk vedtak om at
fritidsbebyggelse på Gaukværøya tillates, uten at formålet er konsekvensutredet og omfang
og lokalisering er u avklart.

2. Det fremmes innsigelse til kommuneplanens arealdel for Bø kommune, jf. plan - og
bygningsloven § 5 - 4. Dette er begrunnet i at planforslaget er i strid med regional politikk, og
vedtatte miljømål i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og J an Mayen
(2026 - 2021) . Innsigelsen er knyttet til område for fremtidig akvakultur VA1, ved Godvika i
Malnesfjorden.

3. Fylkesråden ønsker å legge til rette for en god dialog i det videre planarbeidet, og vil ta
kontakt med kommunen for avklaring på videre pros ess .

Fritidsbebyggelse på Gaukværøya
Tilleggsvedtaket om å tillate fritidsbebyggelse på Gaukværøya er ikke innarbeidet i planforslagets
dokumenter. Det er dermed i strid med selve planforslaget, hvor øya er foreslått avsatt til LNFR -
område med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Forslaget er ikke konsekvensutredet.
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Gaukværøya omfatter en rekke automatisk fredete og nyere tids kulturminner, som forteller om lang
tids bosetting. Øya ble fraflyttet på 1950 - tallet. Store deler av øya er samlet sett et ku lturmiljø av
nasjonal og regional verdi. Kulturmiljøet på øya har stor tidsdybde og høy opplevelses - og
formidlingsverdi. Videre er øya et populært utfartsområde for lokalbefolkning og turister.
Tilrettelegging for fritidsbebyggelse, uten at antall enheter , og lokalisering av dette er fastsatt på
bakgrunn av konsekvensutredning, medfører stor fare for konflikt med de store kulturminne -
verdiene.

Forslaget er videre i strid med regional politikk slik det framkommer av arealpolitiske retningslinjer
i gjeldend e fylkesplan for Nordland, kap. 8.3, bokstav f:

Kulturminner og - miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling,
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.

Forslaget om å tillate fritidsbebyggelse på Gaukværøya er dermed i konflikt med kulturminner av
nasjonal og regional verdi, og i strid med regional politikk.

Forslag til løsning
Det er mulig at et begrenset ant all fritidsboliger kan aksepteres, dersom de kan lokaliseres til steder
hvor de ikke kommer i uakseptabel konflikt med kulturminneverdiene. Fylkesråden ser de største
mulighetene for dette på sørøstre del av øya.

Fylkesråden vil trekke innsigelsen dersom forslaget trekkes, eller dersom kommunen og
fylkeskommunen kommer til enighet om omfang og lokalisering av eventuell fritidsbebyggelse.

Område for fremtidig akvakultur, VA1 ved Godvik i Malnesfjorden
Kommunen har i planforslaget foreslått å videreføre, s amt justere, området fra gjeldende arealdel.
Det er ingen drift på lokaliteten Godvik i dag.

I henhold til vannforskriften er den økologiske tilstanden i Malnesfjorden moderat. Det vedtatte
miljømålet i henhold til Regional plan for vannforvaltning i van nregion Nordland og Jan Mayen
(2016 - 2021) er god økologisk tilstand. Det er allerede med dagens virksomhet risiko for at det
vedtatte miljømålet ikke nås. Registrerte påvirkninger i vannforekomsten er avrenning og utslipp fra
fiskeoppdrett. Fylkesråden ser det som sannsynlig at mer oppdrett i vannforekomsten kan føre til at
miljømålet ikke nås. Konsekvensutredningen belyser dette i liten grad. På bakgrunn av dette
fremmes innsigelse til det fremtidige A - området VA1 - Godvik.

Forslag til løsning
Fylkesråden v il trekke innsigelsen dersom forslaget trekkes, eller dersom kommunen og
fylkeskommunen på bakgrunn av en oppdatert konsekvensutredning kan komme til enighet om
omfang og lokalisering av et eventuelt A - område ved Godvik. Dersom det viser seg at området ska l
benyttes til produksjon uten vesentlig bidrag til utslipp i fjorden, kan fylkesråden vurdere om dette
gir grunnlag for å trekke innsigelsen. Dette må eventuelt sikres gjennom juridisk bindende
planbestemmelser.

Planfaglige vesentlige merknader

Manglende samsvar mellom konsekvensutredning og plankart
Det er angitt at følgende områder skal tas ut, iht. konsekvensutredningen:

- B1, fremtidig boligbebyggelse, Hovden
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- BFR 2, fremtidig fritidsbebyggelse, Fjærvoll
- LSF6, fremtidig spredt fritidsbebyggelse, Eidet
- LS3 og LSF12, fremtidig spredt bolig - , fritid og næringsbebyggelse i Førpollen

Videre er det ikke samsvar mellom konsekvensutredning og plankart i følgende områder:
- BKB 1, Elvneset skal i henhold til konsekvensutredning avsettes til ren næringsbeby ggelse.
- LSF14, Jørnfjorden skal i henhold til konsekvensutredning begrenses i omfang for å gi

buffer langs sikringssone for drikkevannskilden Røsnesvannet.

Nordland fylkeskommune ber om at ovenfor nevnte uklarheter rettes opp. Dersom kommunen
ønsker å avs ette områdene i nåværende form, og i strid med konklusjonene i
konsekvensutredningen, ber vi kommunen vurdere behovet for å legge planen ut til nytt offentlig
ettersyn når dette er anført og begrunnet i konsekvensutredningen og planens øvrige dokumenter
(p lankart, planbeskrivelse, planbestemmelser).

Fremtidig kyststi/turveg fra Vinje til Eidet
Nordland fylkeskommune ser at en kyststi/turveg for gående og syklende som knytter tettstedene i
kommunen sammen, kan være et positivt tiltak for å fremme folkehelse , tilknytning og trivsel. Vi
mener imidlertid at tiltaket i for liten grad er avklart gjennom planens dokumenter slik de foreligger.
Av ortofoto ser det ut til at stien flere steder er foreslått lagt over dyrket mark. Dette er i liten grad
belyst gjennom k onsekvensutredninge n . Vi viser her til arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for
Nordland, kap. 8.3 om Naturressurser, kulturminner og landskap :

h) Den årlige omdisponeringen av dyrket jord i Nordland bør maksimalt være på 400 daa per
år.

i) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord eller
reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte byggeområder bør fortettes
eller omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder foreslås
omdi sponert.

I konsekvensutredningen er det konkludert med at formålet krever reguleringsplan. En
reguleringsplanprosess vil etter fylkeskommunens syn kunne bidra til avklaring omkring endelig
lokalisering av stien, og forholdet til dyrket mark og andre inte resser. Dette kravet må imidlertid
fastsettes gjennom bestemmelsene for å være juridisk bindende.

Nordland fylkeskommune ber Bø kommune anføre krav om reguleringsplan for kyststi/turveg fra
Vinje til Eidet i form av en plan bestemmelse for å sikre juridisk bindende virkning.

Fremtidig gang - og sykkelvei mellom Steine, Straume og Eidet
Nordland fylkeskommune anser en sammenhengende sykkelvei mellom de tre tettstedene som et
svært positivt tiltak. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om forslaget burde vært i nkludert i
konsekvensutredningen, og ber kommunen vurdere tiltaket i henhold til forskriften .

Videre kan vi ikke se at det er satt krav om reguleringsplan for tiltaket. Vi ber om at dette
innarbeides i plan bestemmelsene for å sikre juridisk bindende virkning.
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Planfaglige råd/ merknader

Manglende bestemmelser knyttet til samferdselsanlegg generelt
Så vidt fylkeskommunen kan se, er det ikke knyttet bestemmelser til noen av samferdselsanleggen e
som er foreslått avsatt gjennom planen. Vi nevner her e ksemplene over, samt FV 915 fra Lian til
Kobbvågen. Dette gir lav forutsigbarhet for konsekvensene av planforslaget. Fylkeskommunen
mener det kan være av stor betydning at det fastsettes krav om reguleringsplan for fremtidige
anlegg, og ber Bø kommune vurdere å fastsette bestemmelser om plankrav knyttet til
samferdselsanlegg ene .

Bestemmelsenes § 1.18 om handel
Nordland fylkeskommune er fornøyd med at kommunen har lagt inn en bestemmelse med det
formål å sikre at regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. f ylkesplanens kap. 7.1,
blir ivaretatt. Vår erfaring er imidlertid at begrepet kjøpesenter kan skape misforståelser, og derfor
bør utdypes eller erstattes med handel. Jf. den regionale planbestemmelsen skal kjøpesenter fo rstås
som bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en
enhet, samt utsalg som krever kunde - eller medlemskort for å få adgang .

På bakgrunn av dette , ber vi Bø kommune presisere bestemmelsenes § 1.18 om handel ytt erligere,
for å sikre at denne både ivaretar regional planbestemmelse jf. fylkesplanens kap. 7.1. og
kommuniserer godt med publikum. Vi foreslår følgende tekst:

1.18 Handel
Det er ikke tillatt å etablere forretning med større bruksareal enn 3000 m ² , eller utvide
forretning slik at bruksarealet blir større enn 3000 m ² . Dette gjelder også ulike
forretningsvirksomheter i bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en
enhet. Bruksareal angir her samlet areal, ut over salgsflate.

Retningslinjer f or hensynssoner
I plankartet er det bl.a. angitt hensynssoner for bevaring friluftsliv (H530), bevaring naturmiljø
(H560) og bevaring kulturmiljø (H570). Det er imidlertid bare angitt retningslinjer som bidrar til å
avklare arealbruk innenfor hensynssonene for bevaring av friluftsliv. Nordland fylkeskommune ber
Bø kommune fastsette retningslinjer også knyttet til bevaring av natur - og kulturmiljø. Dette vil
bidra til å avklare arealbruk i områdene, og gi de avsatte hensynssonene legitimitet.

Bruk av sentr umsformål i Steine, Straume og Eidet
Fylkeskommunen ser at underformålene tjenesteyting, hotell/overnatting og bevertning gjennom
bestemmelsene er utelukket fra sentrumsformål i planforslaget. Fylkeskommunen er bekymret for at
dette kan bidra til å undermi nere målet om at vekst og fortetting hovedsakelig skal skje innenfor
disse tettstedene. Gode og attraktive steder kan bl.a. kjennetegnes av et mangfoldig tjeneste - og
kulturtilbud i nærheten av bolig, slik som omsorgssenter, skoler, barnehager, forretninge r,
restauranter, kino og flerbruks kulturlokaler. Vi viser her til fylkesplanens arealpolitiske
retningslinjer for By - og tettstedsutvikling, kapittel 8.2., punkt f)

Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby g ode og
inkluderende møteplasser for alle .

På bakgrunn av det ovenstående, ber vi kommunen vurdere behovet for å tillate tjenesteyting,
hotell/overnatting og bevertning i områder avsatt til sentrumsformål , jf. kommunal - og
moderniseringsdepartementets veileder til kart - og planforskriften .

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder-til-kartforskriften/id764833/
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Friluftslivs - og folkehelse
Fylkeskommunene er delegert myndighet, etter lov om folkehelsearbeidet (folkehelseloven) og
tilhørende forskrifter, til å forvalte ressurser for å fremme folkehelsen, understøtte
folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkeskommunen er fornøyd med at Bø kommune har gjennomført kartlegging og v erdisetting av
friluftslivsområder, som er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta
arealer for friluftsliv og naturopplevelse .

Avgrensingen av tre tettsteder hvor det legges opp til fortetting, og gang - sykkelvei mellom dis se, er
positivt i et folkehelseperspektiv. Viktige friluftslivsområder utenfor tettstedene kan da bevares, og
det gis god mulighet for mindre bruk av bil i dagliglivet. Videre er den planlagte kyststien mellom
områdene en positiv tanke som bør videreutvikl es gjennom en reguleringsplanprosess.

Bruk av sentrumsformål i tettstedene innebærer i utgangspunktet bare at det kan opparbeides
nødvendig grøntareal til bebyggelsen , jf. kommunal - og moderniseringsdepartementets veileder til
kart - og planforskriften . Dersom det allerede eksisterer verdifulle grøntareal i disse
sentrumsområdene, ber vi derfor kommunen vurdere om disse bør ivaretas gjennom et annet
arealformål som friområde e.l. Vi ber også kommune n vurdere om det er særlig viktige områder for
nærfriluftsliv, eller viktige grønne korridorer rundt tettstedene som bør angis med hensynssone for
bevaring av friluftsliv. Så langt vi kan se, er det ikke angitt noen om råder rundt eller i tilknytning til
Steine, Straume og Eidet med hensynssone H530.

Friluftslivs - og folkehelsefaglig uttalelse: Tomm Jensen, tlf. 99 47 88 81

Samferdsel
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. I arealplaner er lokalisering av nye boligfelt
og tjenestetilbud i forhold ti l rutetraseer og transportkorridorer et viktig saksfelt. Havneutbygginger
og havnestruktur i kommunen, også sett i sammenheng med nabokommunenes tilbud, er også av
stor viktighet innenfor samferdselsavdelingens ansvarsområde.

Fylkeskommunen er fornøyd med at Bø kommune har definer t tre sentra som skal videreutvikles,
og hvor majori teten av nye boligfelt skal eta b l eres. Dette gir mulighet for å tilby innbyggerne gode
kollektivtjenester langs etablerte akser.

Når det gjelder foreliggende høringsutkast til arealplan for Bø kommune har samferdselsavdelingen
ingen spesielle merknader.

Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf 95 79 68 99

Kulturminnefaglig

Nyere tids kulturminner
Det vises til innsigelse vedr. tilrettelegging f or fritidsboliger på Gau kværøya (som i tillegg til
automatisk fredete også omfatter nyere tids kulturminner).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder-til-kartforskriften/id764833/
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Som plan - og bygningsmyndighet har kommunen et stort ansvar for å ivareta sine kulturminner og
kulturmiljøer ved hjelp av plan - og bygningsloven. Skal nyere tids (ikke - f redete) kulturminner gis et
vern, må dette skje gjennom kommunens arealplanlegging.

Dette er det bl.a. lagt føringer for i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 , kap. 8.3, hvor følgende
arealpolitiske retningslinje inngår:

Kulturminner og – miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den
kommunale planleggingen som ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling,
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.

I Bø kommune er det ikke er foretatt registreringer av kulturminner av lokal eller regional verdi, og
kunnskapen om kommunens nyere tids kulturminner er dermed mangelfull. I tråd med dette
omfatter planforslagets temakart «Kulturminner» kun kulturminner som er fredet etter
kulturminneloven.

I planforslaget er Gaukværøya forslått avsatt som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Utover
dette er ingen andre ikke - fredete kulturminner sikret gjennom temakart, hensynssone eller
bestemmelser i planforslaget.

Vedlagte innspill fra Riksantikvaren fra 2015 ber om at den listeførte Bø kirke skal vises som
hensynssone d), SOSI - kode H730, på plankartet slik at det går fr am at området er båndlagt etter
kulturminneloven. I novemver 2016 kom oversikt over «Middelalderske kirkesteder i Nordland
fylke». Denne dokumenterer at også Malnes og Gaukværøya også er fredet. Disse bør også vises
med hensynssone d).

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag og mangel på sikring av viktige kulturminner i planforslaget, samt
planens overordnete nivå, gjør at vurderinger i forho ld til kulturminner må komme på senere plan -
og byggesaksnivå.

På denne bakgrunn vil fylkeskommunen sterkt anbefale at det i kommuneplanens arealdel gis
føringer for at kulturminneverdier skal vurderes og hensyntas i kommunens plan - og
byggesaksbehandling. Dette kan med fordel gjøres gjennom generelle bestemmelser i henhold til
plan - og bygningslovens § 11 - 9 nr. 7 og 6.

Eksempler på slike bestemmelser kan være:

Bevaring av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal vurderes i kommunedelplaner,
reguleringsplaner og byggesaker.

Hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i
plan - og byggesaker.

For bygninger som i seg selv, eller som del av et miljø, har historisk, arkitektonisk eller
annen kulturell verdi, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdiene ved endring
eller oppussing av fasade.

Ivaretakelse av kulturminneverdier omhandler både de verneverdige byg ningene/objektene i seg
selv, og av det helhetlige miljøet/landskapet de inngår i. I planforslaget er det gitt bestemmelser om
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tilpasning av ny bebyggelse til terreng og landskap til noen av arealformålene (jf. bestemmelsenes
pkt. 2.2. g), men ikke til all e arealformål hvor det åpnes for byggetiltak.

Det anbefales å gi generelle bestemmelser, som skal gjelde for hele kommunen, knyttet til temaet
estetikk og landskap, for eksempel:

I alle plan - og byggesaker skal tiltakets estetikk i forhold til seg selv, til omgivelsene og til
fjernvirkning vurderes.
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt
endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte
forhold, kulturlandskapet og byggeskikken på stedet.

Riksantikvaren har utarbeidet en eksempelsamling med bestemmelser til arealplaner, som kan gi
inspirasjon til å formulere gode bestemmelser knyttet til kulturminner. Denne kan lastes ned her:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/216789/1/arealplaner_eksempelsamling_2014
.pdf

Vi gjør oppmerksom på at det mangler retningslinjer til hensynssone H570 (Gaukv ærøya). I
henhold til pbl § 11 - 8, skal det i nødvendig utstrekning angis bestemmelser eller retningslinjer for
ivareta det hensynet sonen viser. Konkret utforming av retningslinjer for hensynssonen vil bl.a.
avhenge av løsningen på spørsmålet om tilrettele gging for fritidsbebyggelse på øya.

Kulturminnefaglig vurdering, nyere tids kulturminner: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566.

Automatisk fredete kulturminner
Det vises til innsigelse vedr. tilrettelegging f or fritidsboliger på Gaukværøya.

Det er gjennom planen ikke definert viktige kulturminnemiljøer i Bø kommune utover de
automatisk fredete kulturminnene. Vi viser derfor til dette slik det er beskrevet i uttalelsen for nyere
tids kulturminner over . Naturlige områder for en slik anvendelse av hensynssoner kan for eksempel
være på Føre, Holsjøen, Korsneset og Fruneset/Duken.

Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurde re hvorvidt den foreslåtte
arealdisponeringen for Bø kommune inne bærer konflikt m.h.t. automatisk fredete kulturminner. De
kjente kulturminnene utgjør sannsynligvis kun en liten del av den totale kulturminnebestanden. I Bø
kommune mangler åtte, av kommunens i alt 205 kjente kulturminnelokaliteter geometri.

Dette innebærer ikke at fylkeskommunen har sagt seg enig i arealbru ken etter Kml § 8, 4. ledd, 2.
punkt. Det gjelder særlig områder som er lagt ut til byggeområder, industriområder og
hytteområder. Fylkeskommunen er derfor tilfreds med planens generelle bestemmelse 1.7. som
ivaretar dette.

Kulturminnefagl ig uttalelse, automatisk fredete kulturminner: Arkeolog Tor - Kristian Storvik, tlf –
9324 5986.

Akvakultur
Fylkeskommunens arealpolitiske retningslinjer punkt 8.5 punkt j) sier: Arealplanlegging på alle
nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekke lige og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig
produksjon . I dette ligger at kommunene gjennom sin arealplanlegging bør legge til rette for at

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/216789/1/arealplaner_eksempelsamling_2014.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/216789/1/arealplaner_eksempelsamling_2014.pdf
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eksisterende og framtidig akvakulturnæring sikres tilstrekkelige arealer for sin virksomhet.
Arealene må væ re store nok til at anleggene kan utvides i takt med utviklingen, og i tillegg må det
tilrettelegges for nye arealer slik at næringa kan vokse når denne er klar for det. Fylkeskommunen
vurderer at planforslaget som foreligger hensyntar regional politikk i og med at det foreslås nye
områder for akvakultur.

Aktøren Egil Kristoffersen & sønner AS er dominerende når det gjelder akvakultur i Bø kommune.
Ettersom teknologien innen akvakulturnæringa gjør sine framskritt vil næringa se seg om etter nye
lokalitete r for sin virksomhet. Dersom kommunen da ikke, gjennom arealplanarbeidet, har lagt til
rette for utviklingen som vi nå ser, vil nye potensielle lokaliteter måtte gjennomgå tid - og
ressurskrevende dispensasjonsprosesser i forhold til plan - og bygningsloven .

Disse arealene er i forslaget lagt ut som rene A – områder (VA), og det er lagt ut et VA - 25 – område
ved Gaukværøy. I og med at planen ikke har med akvakultur i områdene kalt «Bruk og vern av sjø
og vassdrag» ( punkt 5.1) er det av stor viktighet at det legge s til rette for en framtidig utvikling av
akvakulturnæringa i egne, egnede områder.

I planforslagets kapittel 5 om «Bruk og vern av sjø og vassdrag» er det ikke tatt med forslag til
bestemmelser knyttet til de ulike foreslåtte områdene. Fylkeskommunen vi l presisere viktigheten av
at det tas med slike bestemmelser, særlig i forhold til VA - områdene som foreslås i Malnesfjorden.
Malnesfjorden har pr. i dag flere eksisterende merdbaserte akvakulturanlegg og det vil på grunn av
forurensningssituasjonen i fjord en, spesielt i fjordens indre deler, sannsynligvis ikke bli tillat t
ytterligere biomasse for matfiskproduksjon i åpne merder her.

Når det gjelder område VA - 1 vises det til innsigelse i dette brevet.

Akvakulturfaglig uttalelse: Steinar Randby, mob. 970 52 148

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø

Mathea Nybakke
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere :
Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN

Kopi til :
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ
Kari Torp Larsen
Riksantikvaren Postboks 8196, Dep 0034 OSLO
Siri Vasshaug
Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ
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