
 

 Asplan Viak AS - Ranværingsgata 6, 8450 Stokmarknes 
Org.nr.910 209 205 

Vesterålen, 13.07.2020 

Vår ref: 629704-01 

 

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 
RINGSTAD SJØHUS. 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeidet med 
detaljregulering for fritids- og turistformål på Ringstad i Bø kommune.  
 
Tiltakshaver:        Plankonsulent: 
DHJ Eiendom AS       Asplan Viak AS v/Dagmar Kristiansen 
Risnesveien 46        Søndregata 34 
8475 Straumsjøen      8450 Stokmarknes 
 
 
Formålet med planen er utvidelse av dagens tilbud for fritids- og turistformål (overnatting, restaurant, 
utleie av båt/kajakk og sykler). Se hjemmeside https://yttersiden.no/velkommen 
 
Bildet under viser oversikt over dagens situasjon. 

 
Det planlegges å utvide kapasitet på overnattingsplasser med 38 sengeplasser og utvide 
parkeringsområdet til sammen 40-45 bilplasser. 

https://yttersiden.no/velkommen
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Planavgrensning framgår av kartutsnitt.  
Bebyggelse som planlegges oppført i 1.byggefase er skissert inn (rosa farge). 
 

 
Inndeling av området til planlagte formål: 
Grønnstruktur:  
• G1 - grøntareal med turvei som vil sikre fri ferdsel til kystområde 
• G2 - privat grøntareal opparbeidet for bla. lek 
• G3 – buffersone  
 
Bebyggelse: 
• BFT1 – dagens bebyggelse (fritidsbolig og garasje) planlegges å rive. Området reguleres til 

utleieleiligheter/hytter i 1 etg. 
• BFT2 – Lagerbygg for bla. båtlagring. 
• BFT3 – deler av dagens bebyggelse rives og erstattes/suppleres med nye bygg - 2 gjestehus med 

små utleieenheter, Spa-avdeling og et nytt samlelokal/resepsjon/restaurant.  
 
Veiformål og avkjørsler: 
• Kommunal vei o_SV1 
• Felles vei f_SV2 
• AV1 til 9/24  
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• AV2 til 9/39 
• Parkeringsplass SPA1 
 
Tiltak i sjø:  
• Eksisterende flytebrygger flyttes/utvides/fjernes. Dette avklares nærmere under reguleringsarbeid. 
• Fylling i sjø. 

 

Utbyggingsplaner ble presentert nylig i Bladet Vesterålen. https://www.blv.no/nyheter/har-funnet-
tonen-pa-ringstad/ 

 

Forholdet til kommuneplan, evt. gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid.  

Det pågår ingen planarbeid innenfor eller i nærheten av planområdet.  

Den største delen av ny bebyggelse planlegges innenfor området avsatt i kommuneplanens arealdel 
KP 201712 til turist- og fritidsformål (på bildet under området BFT4). Grøntområdet med turvei G1, 
bebyggelse BFT1, samt mindre del av parkeringsområdet SPA1 planlegges innenfor LSF11.  

 

Utvidelse av området samt avgrensning mot småbåthavn er konsultert med Bø kommune. 
Planforslaget er avklart til å samsvare med overordnet plan (se oppstartsmøtereferat) 

Arealer. Planområdet = 18,3daa (av dette 5daa i sjø) Ca. 4daa avsettes til nye utbyggingsområder 
(BFT1, BFT2 og tidligere ubebygde deler av BFT3). 
 
 
Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.  
Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
Vurdering i forhold til § 6; Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding. 
6 b) kreves det KU for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I, med mindre tiltaket er konsekvensutredet 
i tidligere plan. 
Konklusjon: Tiltaket faller ikke inn under forskriftens § 6. 
 
Vurdering i forhold til § 7; Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men 
ikke ha melding. 

LSF11 

BFT4 

https://www.blv.no/nyheter/har-funnet-tonen-pa-ringstad/
https://www.blv.no/nyheter/har-funnet-tonen-pa-ringstad/
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Planen berører ikke tiltak som skal behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. Planen er ikke etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I 
og II og som vedtas av et departement. 
Konklusjon: Tiltaket faller derfor ikke inn under forskriftens § 7. 
 
Vurdering i forhold til § 8; Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. 
Ihht § 8 a) skal det utarbeides KU uten planprogram for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med 
mindre tiltaket er utredet i tidligere plan. 
Reguleringsplanen omfatter ikke tiltak nevnt i vedlegg II, Planen skal dermed ikke vurderes i henhold 
til punktene i § 10 i forskriften. 
 

 

 

Referat fra oppstartsmøte er vedlagt. 

 

 

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller 
dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 31. august 2020. 
 

mailto:dagmar.kristiansen@asplanviak.no

