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Innledning
Med dette varslesoppstart på arbeidermed områdereguleringfor Solbakkenboligområdei Bø
kommune, Vesterålen. Formåletmed reguleringen er å gjøre 8 boligtomter tilgjengelige.
I gjeldendekommuneplanfor 2017-2028er området avsatt til bolig og fritid (B4) og
reguleringsplanener såledesi samsvarmed kommuneplanen.

Formålmed planprogrammet
IfølgePlan- og bygningsloven§4-1 med tilhørendeforskrifter vil ikke denne reguleringsplanenutløse
krav om planprogrameller konsekvensutredning.
Årsakentil at det likevel utarbeideset planprogram
er ønskefra kommunenfor å sikre en ryddig og god planprosess.Planprogrammeter et verktøyfor å
gi forutsigbarhetbådeom utredningersom skalgjennomføres,metodebruk,innsamlingav data,
tidsforløp og planprosessfor berørte parter.
Forslagettil planprogramsendespå høring og leggesut til offentlig ettersyni seksuker. Det ønskesi
forbindelsemed varslingen,innspilltil om planprogrammet er dekkendeog hensiktsmessig
for å
redegjørefor planlagtetiltak og dereskonsekvenser.

Behovfor konsekvensutredning
Sombeskrevetover vil ikke omfangetav dennereguleringsplanenværestort eller omfattende nok til
å utl øse krav om konsekvensutredning
, men fordi området alleredeer konsekvensutred
et i
kommuneplanensarealdelvil denneutredningenbli inkludert i reguleringsarbeidet
. I dette området
har det ikke blitt avdekketnoen ytterligere utredningsbehov.

Bakgrunnog formål
Forslagstillereer eiere av hele området innenfor reguleringsplanensavgrensningog har et ønskeom
å gjøre området tilgjengeligtil boligbyggingmed utgangspunkti:
•
•
•

Flott beliggenhetog egnethetfor boligbygging; bådemed tanke på terreng og eksisterende
infrastruktur
Utbyggingenfyller ut ubebygdhull i eksisterendeboligområde
Delerav området har ingenpraktiskbruk i dag (innmarksbeite)

Beskrivelseav tiltak
Områdetsom skalreguleresligger ca 140m nord for Bø kommunehusog bestårav utmark og
landbruksjord. Eiendommen har gårdsnr37, bruksnr119, og er en del av kommuneplanens«B4», se
Figur1. Områdeter svaktskrånendemot vest og sør med et høydedragi nord østlig retning i
diagonalenav tomten. Høydeforskjellfra høyestetil lavestepunkt er ca 4m.
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Figur1 Til venstre:Kommuneplanens
«B4».Til høyre:Planensavgrensningvist med svart punktert linje

Planenomfatter 8 boligtomter med størrelsepå ca ett mål hver, ett grøntområde,et lekeområde,
samt atkomstveitil tomtene og en snuhammerfor større kjøretøy. Vei-, grønt- og lekearealer felles
for boligene.
Snuhammerener lagt i bakkant av boligtomtenefor ikke å blinde av veien med tanke på fremtidig
utvikling av resten av B4 området.
De fire t omtene nærmestveien kan bebyggesmed eneboliger, mensdet på de fire innerstetomtene
tillates to - eller firemannsboligerfor å kunneimøtekomme en mer diversifisertbrukermasse
, for
eksempelførstehjemsboliger
. I tillegg er det en ønsketutvikling med fortetting som ikke går på
akkordmed stedetskarakterog øvrigebebyggelse
.
Parkeringskjer på egentomt og det tillates garasjepå alle tomter. Tomteutnyttelsefor alle tomter er
BYA=35%
.
Byggestilener i utgangspunktet«standard» eneboligermed to etasjermed ulike typer skråtakfor å
videreførestedetskarakterog identitet , men for ogsåå etterkomme fremtidig utvikling og behov
tillates ogsåmer moderneboligtyper. For å sikre et estetisktilfredsstillendeinntrykk av boligfeltet
skalkommunengodkjennebyggestileni hver enkelt byggesak.
For eneboligeneskalkommunensbestemmelserom byggehøydefølges; 8,5m mønehøydeog 7,5m
gesimshøydei forhold til gjennomsnittligplanert terreng. For to - eller foremannsboligertillates
mønehøydepå 9m og gesimshøydepå 8m (ref PBL§29-1).
All t ekniskinfrastruktur er tilgjengeligi nærområdet.

Aktuelleoverordnarammerog premisser
Nasjonaleretningslinjer
Dennereguleringsplanener i tråd med statlige planretningslinjer. De retningslinjenesom er mest
aktuellefor denneplanener:
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«2014Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
»: Disse
retningslinjeneetterstreber samfunnsøkonomisk
ressursutnyttelsemed blant annet god
trafikksikkerhet, kompaktbebyggelsefor å reduseretransportbehovog miljøvennligtransportbehov.
Denneplanenfyller et ubebygdhull i tettsted og frigjør dermedet nytt boligområdenærmeStraume
sentrum, og leggerogsåopp til noe fortetting.
«1995Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingen»
: Planener i
tråd med disseretningslinjene. Boligtomteneer store og gir god mulighet for lek og opphold i tillegg
til at det er avsatt eget inngjerdetområde til lek. Områdetliggerogsåi gåavstandtil Straumeskole.
«1993Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging»
: Noen av hensiktene
med disseretningslinjeneer å få korte avstanderi forhold til dagligegjøremål,tilstrebe klare grenser
mellom bebygdeområderog landbruks-, natur- og friluftsområder.Denneplanener foreneligmed
dissehensiktene.

Regionaleføringer
Dennereguleringsplanener i henholdtil Fylkesplanenfor Nordland, hvor det blant annet prioriteres
utbygginginnenfor etablerte tettsteder.

Kommuneplanens
arealdel
Planener i tråd med kommuneplanen

Reguleringsplaner
i området
Ingenpå selveområdet.

Konsekvens
utredning
Konsekvensutredningen
skalvurderetiltakets konsekvenserisolert sett (hvorvidt området er egnet
for utbygging)og tiltakets konsekvenserfor omgivelsene.Hvertemavurderinger tildelt en fargekode
ut fra tiltakets konsekvenseri henhold til følgendeskala

Figur2 Konsekvensnivåer

Samletvurderingog konklusjoner gitt en fargekode,hvor grønt er anbefalt,gult er delvisanbefalt og
rødt er ikke anbefalt.
Konsekvensutredningen
vil baseresegpå arbeidet gjort i kommuneplanenog vil leggesut til offentlig
ettersyn sammenmed planforslaget.

Organiseringav planarbeid
Planprosess,
medvirkning
Det leggesopp til medvirkningsprosesser
i tråd med kravenei Plan- og bygningsloven.Behovfor
informasjonsmøter,samt møter med berørte parter/faginstanservurderesfortløpende.
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1

Oppstartsmøte– gjennomførtoppstartsmøte29.01.2019 – referat levert i vedlegg.

2

Varsel/kunngjøring. Naboervarslesmed brev, offentlige etater elektronisk. I tillegg kunngjøres
oppstarteni én lokal avis. Frist for innspill til reguleringsplanenog planprogrammeter 6 uker fra
kunngjøring

3

Gjennomgåinnkomneforhåndsuttalelserog innsendingav planforslagtil administrativ
behandling. Planforslagetvil beståav plankartmed supplerendebestemmelser,en utfyllende
planbeskrivelsemed konsekvensutredning
samt risiko- og sårbarhetsanalyse.

4

Vedtak om offentlig ettersyn/høring. Offentlig høringhar en frist på 6 uker

5

Basertpå merknader,innsigelserog innspill lageset oppdatert planforslagsom ogsåskal
behandlesav kommuneni 12 uker. Dersomalt er i orden sendesplanforslagettil politisk
behandling som vedtar reguleringsplanen
.

Offentlige myndighet som skal varsles:
NordlandFylkeskommune
Fylkesmanneni Nordland
Sametinget
StatensVegvesenRegionNord
KystverketNordland
Direktoratet for mineralforvaltning
Miljødirektoratet
Fiskeridirektoratet,RegionNordland
NVE,RegionNord
Tromsømuseum,Universitetsmuseet
Mattilsynet, RegionNord / Sortland
Forsvarsbygg
Avinor AS
Midtre Hålogalandsivilforsvarsdistrikt
Bø kommune
Trollfjord Kraft AS
Reno-Vest
VesterålenTurlag
NorskOrnitologiskforening,Vesterålenlokallagv/Anita Stormoen
NaturvernforbundetNordland
Vesterålenfriluftsråd v/ Regionrådet
Eier- og nabolistei forhold til planlegginglevert av Bøkommune.

Framdrift
Betinget et ukomplisert forløp, forventes planarbeidet å være gjennomført i løpet av
sommeren 2019.
Oppstartsmøte
Varselom oppstart av planprogram
Behandlemerknader
Levere1 planforslag
Levere2 planforslagdersomnødvendig

29.01.2019
Etter oppstartsmøte
6 uker etter planvarsel
Etter merknadsbehandling
….
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