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Oppdragsnavn: Detaljregulering 18/3 Bø kommune 
Oppdragsnummer: 629427-01 
Utarbeidet av:  Dagmar Kristiansen 
Dato: 05.01.2021 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Planinitiativ for «Skagenhaugen» 
 

SAMMENDRAG  

På vegne av tiltakshaver Walla & Co AS, søker vi herved om oppstart av detaljregulering for turist- og 
fritidsbebyggelse på Skagen i Bø kommune.  

 

Tiltakshaver:        Plankonsulent: 
Walla & Co AS       Asplan Viak AS v/Dagmar Kristiansen 
Bjerkelundsveien 52 B      Søndregata 34 
1358 Jar         8450 Stokmarknes 
 

DETALJREGULERING 

I teksten under redegjøres det for tema/problemstillinger knyttet til planlagt reguleringsarbeid.  

 

a) Formål med planen  

Området ønskes regulert til turistsenter/konferansesenter/overnattingssted med arbeidsnavnet 
Skagenhaugen.  Formål – fritids- og turistformål eller næring. 

Det planlegges enkelthytte bebyggelse – 4-6 nye boenheter. De nye boenhetene i Skagenhaugen 
selges til eiere med tilbakeleie-avtale. Dvs. at de som eier enhetene leier dem tilbake til 
Skagenhaugen med unntak av noen få uker, hvor de benyttes til eget bruk. Det vil derfor ikke bli stilt 
krav til etablering av felles servicefunksjoner eller felles innendørs arealer som i turistbedrifter. 

Leieinntektene fra overnattingsvirksomheten deles mellom Skagenhaugen og de som eier enhetene. 
Dette er en modell som brukes på hotellet Hamn i Senja, Links Golf i Lofoten og på mange alpinsteder 
i Norge. 

Nord for plangrensen (eiendom 18/36) skal det bygges et felleshus med kafe og møterom. Senteret 
vil bygge ut aktivitetstilbud for turister og konferansedeltagere. 

b) Planområdet. 

Planområdet er en del av eiendom 18/3. Kvalitet på eiendomsgrenser (behov for oppmåling) avklares 
med kommunen.  

Planavgrensning ble diskutert med kommunen i oppstartsmøte.  
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c) Planlagt utbyggings påvirkning utenfor planområdet:  

• Avkjørsel – det skal etableres en egen privat avkjørsel fra Skagenveien.  

Mellom veien og eiendom 18/64 er det planer om å beholde dagens grønne struktur. Man vil gå i 

dialog med eierne av 18/64 og 18/17 om evt. ny beplanting/utforming av området mellom 

avkjørselen og eiendommene 
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Det planlegges å etablere en felles parkeringsplass for hyttebrukere innenfor planområdet. det 

jobbes med å finne den beste veitilpasning fra parkeringsplassen og videre inn i feltet. Veien skal 

brukes kun for nødvendig transport til hyttene.  

• Trafikkøkning. Skagenveien er en kommunal vei med fartsgrense 30km/t. Det er ikke etablert 

fortau langs veien. Veibelysning er fra krysset med fv.820 og frem til eiendom 18/79. 

 

Dersom man legger til grunn en turproduksjon på 2 bilturer (en tur og en retur) i døgnet pr. 

leilighet/hytte, vil planlagt utbygging på 18/3 utgjøre en turproduksjon på ca 12 bilturer i døgnet ved 

fult utbygd område. Man kan vurdere halvering av dette tallet utenom høysesong. Man kan ikke 

påregne at alle hyttene vil være i bruk i området samtidig.  

Bildet under viser dagnes kryss mellom Skagenveien og fv.820. Skagenveien er adkomstvei til ca. 40 

boenheter. 
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• Biologisk mangfold. Området ligger inntil allerede bebygget område, dvs. berørt av 

menneskelig aktivitet. Innenfor planområdet eller i dens nærhet er det ingen registrerte arter 

av nasjonal forv. interesse, ingen verneområder eller viktige naturtyper.  

• Kulturminner. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

 

• Konsekvenser for omkringliggende bebyggelse.  

Eksisterende bebyggelse er en blanding av fridisbebyggelse/boliger og næring. 

 

Skagakaia (i matrikkelen registrert som lagerhall og godsterminal) er en overnattingsplass med 

sommeråpen restaurant. 

Konsekvens for bebyggelse rundt planområdet er en fortetting av området, hvor man bebygger deler 

av dagens grønne areal. I det videre planarbeidet vil vi ha fokus på å ta mest mulig hensyn til 
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eksisterende bebyggelse og begrense privatisering av kystområdet. Mulighet for å anlegge en tursti 

vurderes. 

d) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak.  

Det planlegges enkelthytte bebyggelse – 6 nye boenheter  

Det planlegges en felles flytebrygge. Behov for mudring. 

Det planlegges en mulig omlegging av høyspent fra luft til jordkabel.  

Det planlegges å anlegge en liten tursti for bedre tilgang til området ved sjøen. 

Området utbygges etappevis. 

 

e) Utbyggingsvolum og byggehøyder.  

Bestemmelser fra KP-arealdel – retningslinjer for det videre planarbeidet:  

Sentrumsformål: Med mindre annet er bestemt i gjeldende eller ny reguleringsplan tillates 
maksimum gesimshøyde på 7,5 meter og maksimum mønehøyde på 8,5 meter i forhold til planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

Hyttebebyggelse: På hver tomt tillates det oppført en fritidsbolig på maksimalt 100 m2 BRA. I tillegg 
kommer uthus og/eller naust på maksimalt 30 m2 BRA til sammen. 

Det er krav om 2 biloppstillingsplasser a 18 m2 pr. fritidsbolig. Disse kommer i tillegg til 
utnyttelsesgraden til bygningsmassen i punkt b) Frittstående garasjer eller garasje sammen med 
uthus/anneks tillates ikke. Adkomst og parkeringsløsning dokumenteres sammen med 
byggesøknaden.  

Gesimshøyde for fritidsbolig skal maksimalt være 3,3 m og mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m 
regnet fra gjennomsnittlig ferdig planert terrengnivå. Møne høyde for uthus/naust kan maksimalt 
være 4 m.  

Bygninger skal legges med balanse mellom skjæring og fylling. Terreng ved plassering av bygg, 
adkomst og parkering kan endres inntil 1,5 m. Synlig del av grunnmuren skal ikke overstige 0,5 m. 

Nye bygninger skal ha god tilpasning til terreng og landskap. Takvinkel, form og materialbruk skal 
harmonere med områdets beliggenhet og eksisterende utbyggingssituasjon. 

 

f) Funksjonell og miljømessig kvalitet.  

• Ensartet bebyggelse 
• Sol og skygge forhold – svært gode solforhold, åpen landskap-hyttene i SV og V.  
• Både taktekking og farger på bygg skal tilpasses til landskapet.  
• Parkeringsløsning – samlet parkering. 
• Infrastruktur må dimensjoneres for en hyppigere bruk enn tradisjonell fritidsbebyggelse. 

Dette gjelder blant annet renovasjon, VA, parkering, adkomst. 
 

g) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.  

Det vil bli utarbeidet illustrasjonstegning for å vise konsekvenser for landskapet. Man bør unngå 
silhuettvirkning. Planforslaget bør utformes med hensyn til å skape minst mulig inngrep i landskapet. 
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 Bilde viser en skisse av mulig bebyggelse 

 

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

Det pågår ingen planarbeid i direkte nærheten av planområdet.  

Planområdet er innenfor byggeområdet BS7 (sentrumsformål) i gjeldende kommuneplanens arealdel 
KP201712. 

 

i) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.  

Vi er på dette tidspunktet ikke kjent med noen.  

 

j) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet.  

Planområdet ligger ikke i tilknytning til anlegg med spesiell risiko.  
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Området ligger godt tilgjengelig for nødetatene.  

ROS-analyse utarbeides i forbindelse med reguleringsarbeid.  

 

k) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart.  

• Fylkesmannen i Nordland  

• Nordland Fylkeskommune  

• Sametinget 

• Nordland politidistrikt 

• NVE, Region Nord  

• Reno-Vest 

• Vesterålskraft 

• Naboer – naboliste skal leveres av kommunen.  

Den komplette listen vil bli levert av kommunen. 

 

l) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 
og andre berørte.  

• Oppstartsmøte. Varsling av planarbeid - annonsering i minst 1 avis, på internettside til Andøy 

kommune, e-post/brev til off. myndigheter og berørte parter.  

• Offentlig ettersyn av planforslaget.  

• Kunngjøring.  

 

m) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.  

Området er i overordnet plan konsekvens utredet til bebyggelsesformål - sentrumsformål. Området 
har utbygd infrastruktur og fortetting av området er i tråd med nasjonale retningslinjer for 
arealutvikling.  

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. 

Intensjonen med reguleringsformålet er turisme og den fritidsaktivitet og handel som følger av dette. 
Utgangspunktet er at fritidsboligen skal benyttes i næringsvirksomhet. Området BS7 består i dag av 
blandet bebyggelse med fritidshus og boliger. Sør for plangrensa er området regulert til eksisterende 
næringsbebyggelse hvor det er et overnattingstilbud med restauranttilbud.  

Planområdet ligger tilbaketrukket fra sentrumsområdet, ca 1-1,3km fra fv.820 og er ikke en del av 
tett bebyggelse langs fylkesveien. Planområdet ligger i enden av Skagenveien og vil ikke hindre 
utvikling av resterende arealer. 

 

 



 
NOTAT 

side 8 av 9 

 oversiktsbilder 

 

 

Vurdering i forhold til § 6; Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding. 

Ihht §6 b) kreves det KU for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I, med mindre tiltaket er 
konsekvensutredet i tidligere plan. 

Vedlegg I., pkt.24: 

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 
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Planlagt bebyggelse består av 4–6 enheter, hvor BRA vil være maks.70-100m2 per enhet. 

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. 

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. 

Konklusjon: Reguleringsplanen omfatter ikke tiltak nevnt i vedlegg II, Planen skal dermed ikke 
vurderes i henhold til punktene i § 10 i forskriften. 

 

 

 

 


