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Forord

Asplan Viak AS har på vegne av Ottar Bergersen & Sønner AS, utarbeidet et 

planforslag for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse og 

landskapshotell og småbåthavn på Mårsund. Området befinner seg mellom 

Dingelvika og Mårsundvågen. 

Vesterålen, 31.05.2022

Dagmar Kristiansen Hanne Skeltved

Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. Dagens situasjon

1.1. Bakgrunn

BFR3 er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse med krav om 

detaljregulering. 

Ved nærmere planlegging av området, har man besluttet å fradele ca. 17daa av området 

nærmest kysten til etablering av et landskapshotell. Det er avsatt rikelig med grønne 

arealer mellom områder til fritidsbebyggelse og området for kommersiell bruk. 

På østsiden av planområde er et areal ved kysten avsatt til fremtidig småbåthavn med 

tilhørende anlegg.

1.2. Eierforhold

Eiendom 15/21 eies av MÅRSUND RESORT AS. Eiendom 15/20 (landbruksareal innenfor 

planområde) eies av BERG JOHN KJELL. Det er ikke tvist om eiendomsgrenser. 

1.3. Medvirkningsprosess

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, ble det varslet oppstart av 

detaljregulering for «Mårsundvågen» i Bø kommune. Plan ID 18672020.003.

Planvarsel ble også kunngjort på kommunens hjemmeside, samt i Bladet Vesterålen.

 Annonsen i Bladet Vesterålen
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1.4. Innspill

Innspill i sin helhet ligger vedlagt planforslaget.

1.4.1. Sametinget

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i 

det aktuelle området hvor tiltak planlegges.

1.4.2. NVE

Et generelt innspill med henvisning til NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan.

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger.

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, 

jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha 

tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan 

de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og 

uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. 

Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som 

sendes på høring til NVE.

Kommentar fra forslagstiller: 

Vi har ikke behov til bistand i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Området 

er ikke ras- eller flomutsatt. Stormflo er hensyntatt i planlegging og ivaretatt i 

reguleringsbestemmelser.

1.4.3. Norges arktiske universitetsmuseum (UM)

Tiltak i sjø omfatter bygging av molo tilknyttet småbåthavn i nordøst delen av 

planområdet. Strandlinjen i gjeldende område er preget av fastfjell og rullesteinsfjæra og 

UM vurdere muligheter for konflikt med eventuelle marine kulturminner som liten. Det 

finnes heller ingen sjørettet strukturer eller spor etter tidligere bruk i fjæra eller langs 

strandlinjen. UM har derfor ingen merknader til planforslaget. Minner tiltakshaver om at 

dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete kulturminner 

eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd.
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Kommentar fra forslagstiller: 

Innspill er ivaretatt i reguleringsbestemmelser.

1.4.4. Statsforvalteren i Nordland

Oppsummering.

Statsforvalteren forventer som et minimum at planen innholdsmessig følger opp 

overordnet plan. Dette innebærer at den dyrkede marka og strandsonen i øst mot 

vågen skjermes mot utbygging og avsettes til landbruk, natur- og friluftsliv hver for 

seg eller i kombinasjon. (forslagsstillers utheving av tekst) Av hensyn til jordvern bør 

også veier legges utenom dyrkajord, både fulldyrka og overflatedyrka.

Statsforvalterens innspill 

Det aktuelle planområdet er i stor grad avsatt som område for fritidsbebyggelse BFR3 i 

kommuneplanens arealdel med krav om detaljregulering. Planområdet er utvidet mot øst, 

utvidelsesområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.

Tilrettelegging for hotellformål og utbyggingsformål i LNFR- området vil være i strid 

med overordnede juridiske arealavklaringer. Pbl. § 12-3 uttrykker at detaljregulering 

skal brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Private forslag til detaljregulering skal 

derfor innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til 

kommuneplan eller områderegulering. Bestemmelsen tar sikte på å styrke den 

overordnede planleggingen etter loven. Etter 1985-loven skjedde det relativt ofte at den 

arealbruken som var fastsatt i kommuneplanens arealdel, ble fraveket gjennom 

behandlingen av private reguleringsplanforslag som ble utarbeidet med sikte på 

gjennomføring av konkrete enkelttiltak. Over tid kunne dette føre til ganske omfattende 

endringer av arealbruken, uten at disse endringene var resultat av en overordnet, 

kommunal planlegging. Statsforvalteren er i tilfellet Mårsundvågen kritisk til avvik fra en 

relativt nylig vedtatt overordnet kommuneplan. Dette uten at det foreligger tilstrekkelige 

tungtveiende og vektig grunner som forsvarer dette. Vi forutsetter derfor at LNFR-området 

skjermes.

Strandsone 

Hundremetersbeltet langs sjøen er av nasjonal verdi, og følgelig underlagt et generelt 

vern for å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv ved kysten. Strandområdene 



8

har også en selvstendig verdi som leveområder for plante- og dyrearter, de representer 

en viktig del av det norske landskapsbildet, og de formidler den norske kystkulturen 

gjennom eksisterende bygninger og anlegg. 

Pbl. § 1-8 første ledd klargjør de særlige arealdisponeringshensyn som gjør seg gjeldende 

i 100- metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag, og pålegger plan- og 

bygningsmyndighetene et særskilt ansvar for å ivareta disse hensynene i sin 

myndighetsutøvelse etter loven. At forbudet i § 1-8 andre ledd kan settes til side eller 

innskrenkes av kommunale arealplaner, innebærer ikke at kommunen står fritt til å åpne 

for bygging i strandsonen. Ved all planlegging i hundremetersbeltet langs sjøen plikter 

kommunene å legge vekt på de særskilte arealdisponeringshensyn som er angitt i § 1-8 

første ledd. 

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 64 fremholder departementet at bygging i strandsonen 

bare bør tillates på arealer som ikke har verdi for andre formål, som blant annet landbruk, 

friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø. Der det tillates videre bygging på arealer som 

allerede er delvis utbygd, bør allmenne turveier og friarealer innpasses. Videre 

fremholdes det i proposisjonen at nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som 

mulig, og at utvidelse av eksisterende bygninger bør skje i retning bort fra sjøen. Det som 

her er fremholdt i lovens forarbeider, må betraktes som veiledende retningslinjer for 

kommunenes fremtidige arealplanlegging i strandsonen. Det vises også denne 

sammenheng til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen punkt 10.2. 

Statsforvalteren forutsetter at hensyn til interessene tilknyttet strandsonen ivaretas 

eksplisitt i detaljreguleringsplanen gjennom tilpassing av utbyggingsområde 

benevnt som BH1 i skisse, og ved at området i øst mot Mårsundvågen forbeholdes 

allmenne interesser.

Karbonrike arealer 

Forekomsten av myr er ivaretatt i skissert utnyttelse av området. Dette er Statsforvalteren 

tilfreds med, og regner med at dette følges opp i endelig planforslag. Vi understreker at 

myrpartiet også må skjermes direkte mot veibygging, og indirekte gjennom unngåelse av 

avskjæringer av vanntilførsler.

Landbruk

Areal innenfor planområdet som er klassifisert som dyrka jord (fulldyrka, overflatedyrka og 

innmarksbeite) bør ha arealformål landbruk. Det bør ikke etableres veier over dyrka 

jord.
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Samfunnssikkerhet og beredskap

I henhold til pbl. § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 

forhold som følge av planlagt utbygging. Det ligger i dette at analysen har et todelt 

siktemål: dels er formålet å avklare risiko- og sårbarhetsforhold som knytter seg til det 

aktuelle området som sådant, det vil si slik det ligger før den planlagte utbyggingen, og 

dels er formålet å avklare eventuelle endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av 

den planlagte utbyggingen.

Kommentar fra forslagstiller: 

Planområde er inndelt i 3 forskjellige bygg formål – 

fritidsbebyggelse/landskapshotell/småbåthavn. Planen viser den maksimale belastningen 

av området. Størrelse på utbygging i hytteområdene avhenger av etterspørselen. 

Konseptet for landskapshotell er utarbeidet av Morfeus arkitekter. Henviser til kap.4.2 i 

dette dokumentet.

Småbåthavn og valg av etablering av denne er beskrevet i kap. 4.3. 

Fulldyrket jord ivaretas og reguleres som landbruksareal. Det er allerede etablert deler av 

veisystemet som krysser overflatedyrket jord. AR5 kartdatabase er ikke oppdatert. Nye 

private veier vil ikke berøre mer av overflatedyrket jord enn det er i dag. 

Myrområdet reguleres som LNA areal, berøres kun i mindre grad i nordre delen.

ROS-analyse er utarbeidet.

Området rundt uværshula reguleres til friluftsformål.

1.4.5. Nordland fylkeskommune

Planstatus og konsekvensutredning 

Kommuneplanens arealdel for Bø er vedtatt 30.11.2017, i Nordlandssammenheng er det 

en relativt ny arealdel. I østre deler av planområdet der det ifølge figur 5 i planinitiativet 

vurderes tiltak og inngrep i strandsonen, er arealet avsatt til LNFR-område. Planarbeidet er 

dermed i strid med kommuneplanens arealdel, og forutsetningene jf. pbl § 12-3. tredje 

ledd for å utarbeide privat detaljregulering, om at private forslag til detaljregulering må 

innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 

foreliggende områdereguleringer, er ikke til stede i fullt monn. Man har likevel rett til å få 
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kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det 

private forslaget. I referatet fra oppstartsmøtet er det krysset av for at planarbeidet ikke vil 

samsvare med overordnet plan, og samtidig at Bø kommune anbefaler oppstart av 

planarbeidet. Fylkeskommunen savner kommunens vurdering av og begrunnelse for 

om planen og tiltaket omfattes av KU-forskriften, og ber om at dette må kommer 

klart fram når saken sendes på høring. Dette for å unngå saksbehandlingsfeil som i 

verste fall kan føre til ugyldige vedtak

Kulturminner 

Fylkeskommunen har sjekket nevnte planer mot våre arkiver og kan opplyse at det ikke er 

kjent en rekke kulturminner i området. Området er imidlertid svært interessant med tanke 

på mulig bosetning i steinbrukende perioder. Kulturminner i Nordland vurderer at det er 

nødvendig med nærmere befaring på stedet før vår endelige uttalelse om planen. 

Befaringen vil bli gjennomført i løpet av feltsesongen 2022. Pga. de klimatiske forholdene 

har fylkeskommunen ikke mulighet til å avgi uttalelse innen fristen på 3 måneder, jf. 

kulturminnelovens § 9 andre ledd. Dersom kommunen ikke kan godta en slik forlengelse 

av svarfristen, ber man om å bli skriftlig varslet slik at spørsmålet om forlengelse av fristen 

kan bli endelig vurdert av Riksantikvaren. Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til 

automatisk fredete kulturminner er avklart.

Fylkesveg 

I «Rammeplan for behandling av avkjørsler i Nordland» har vegen holdningsklasse 

«mindre streng». Byggegrensen er i utgangspunktet 50 meter fra senterlinjen på fv. 820, jf. 

vegloven §§ 29 og 30. I pågående rullering av rammeplanen for avkjørsler og 

byggegrenser i Nordland vil vegen få holdningsklasse «streng» og den generelle 

byggegrensen opprettholdes på 50 meter. Fylkeskommunen kan trolig akseptere en 

byggegrense ned mot 30 meter i reguleringsplanen da dette vil være på linje med 

eksisterende bebyggelse langs planstrekningen. 

Avkjørselen må reguleres slik at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 

vegvesens håndbok N100, dimensjonerende kjøretøy velges ut fra vegens funksjon, 

trafikkmengde. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. Siktlinjer og 

hensynsone frisikt må inngå i plankartet, det knyttes bestemmelse til hensynsone frisikt. 

Plangrensen må for hele planområdet legges i senterlinjen av fv. 820 og arealet mellom 

fylkesvegen og eiendommene reguleres til annen veggrunn. 

Formålsgrensen skal følge eksisterende eiendomsgrenser, men med minimum avstand til 

skulderkant vei på 3 meter. I den grad at eiendomsgrensen ikke tar med tilhørende 
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skjæringstopp eller fyllingsfot, må formålsgrensen utvides til også å gjelde dette arealet + 

1 meter. Drenering langs fylkesvegen og under avkjørselen må ivaretas.

Landskap og strandsone 

Nordland fylkeskommune er godt fornøyd med at plankonsulenten er kjent med og 

benytter kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet Landskapskartlegging av Nordland. 

Det bes om at bygg og andre tiltak i den grad det er mulig, tilrettelegges for på en 

slik måte at det tilpasses omgivelsene og underordner seg landskapet. Det vil være 

viktig for å ivareta det åpne landskapspreget nærmest sjøen som en kvalitet i et 

eventuelt framtidig «landskapshotell». Av samme grunn vil det være viktig å ikke 

overbelaste dette samme området i strandsonen med for mange enheter og for store 

volumer. 

Det vises særlig til følgende arealpolitiske retningslinjer: 

Nr. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap h) Landskap som kulturelt, miljømessig 

og sosialt element, skal være en integrert del av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn 

både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer. 

Nr. 8.5. Kystsonen f) Dersom kommunen finner å tilrettelegge for bruk i 100-metersbeltet / 

den funksjonelle strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy 

estetisk og arkitektonisk kvalitet, og allmenhetens tilgang og ferdsel. h) Strandsonen skal 

bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og naturopplevelse. Viktig 

naturmangfold skal ivaretas. 

Landbruk 

Planområdet omfatter LNFR-områder, herunder også dyrka mark. Det er både et 

nasjonalt og regionalt mål at så lite dyrka mark som mulig skal omdisponeres til 

andre formål. Det bes om at dette hensyntas i det videre planarbeidet

Vannforvaltning Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny 

aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen 

som sektormyndighet ifølge plan- og bygningsloven, som er ansvarlig for en slik 

vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning finnes i tilknytning til vannregion 

Nordland og Jan Mayen, på Vannportalens regionale side 

(https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/).

Klimahensyn og klimaendringer 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
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All utbygging og inngrep i natur fører til økte klimagassutslipp. Det bes om at det i 

planarbeid og prosjekt tas grep for å redusere klimagassutslippene mest mulig. Med 

forventede klimaendringer vil havnivået stige, og det er forventet økt flomfare. Det bør 

derfor tas hensyn til klimaendringer i plan, for å bygge et mer robust samfunn.

Kommentar fra forslagstiller: 

Innspill er ivaretatt i reguleringsbestemmelser og kart.

Kulturminnefaglig befaring bestilt.

1.4.6. Åshild Kristensen (grunneier 15/78)

Kommentar fra forslagstiller: 

Forslaget til løsning for avkjørselen fra fylkesveien til planområdet har blitt flyttet fra 

eiendomsgrensen til 15/78 ca.90 meter vestover. Det vil ikke bli økning av trafikken forbi 

eiendommen til Å. Kristensen. Avkjørsel AV3 er kun privat avkjørsel til 15/78.
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2. Planstatus og rammebetingelser

2.1. Kommuneplanens arealdel

Store deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel til Bø kommune 2017-2028, 

vedtatt 30.11.2017, avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse med krav om 

detaljreguleringsplan. Arealene utenfor er avsatt til LNFR-områder (LNFR areal for 

nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag).

2.2. Reguleringsplaner

Planen berører ingen reguleringsplan.

2.3. Nasjonale mål og retningslinjer

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, 2009

2.4. Rammer og premisser for planarbeid

Aktuelt lovverk:
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• Plan- og bygningsloven

• Naturmangfoldloven

• Kulturminneloven

2.5. KU-vurdering

Planleggers KU vurdering ble beskrevet i planinitiativet. 

VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE VIL KUNNE BLI 

IVARETATT 

Det er i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) beskrevet hvilke tiltak 

som skal konsekvensutredes. 

Tiltak som er tenkt innledningsvis er å: 

• tilrettelegge for fritidsboliger innenfor BFR3 (KP-arealdel) 

• tilrettelegge for landskapshotell innenfor BFR3 (KP-arealdel) 

• tilrettelegge for småbåthavn med bebyggelse innenfor LNFR (KP-arealdel) 

2.5.1. Vurdering i forhold til §6 – Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes 

og ha planprogram eller melding

 I henhold til forskriftens §6 b) skal reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak 

i vedlegg I alltid konsekvensutredes. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 

denne tidligere planen. Relevant punkt i vedlegg 1, ville vært pkt.25 «Nye bolig- og 

fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Området er i overordnet 

plan avsatt til fritidsbebyggelse og konsekvensutredet NOTAT side 14 av 14 i denne 

planen. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan, så tiltaket vurderes til å ikke falle inn 

under forskriftens §6 

Relevant punkt i vedlegg 1, ville vært 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).». Tiltaket vurderes til å ikke falle inn under 

forskriftens §6 siden bruksareal vil være langt unna begrensningen på 15 000m2 

Punkt 8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands vannveier der 

skip over 1 350 tonn kan seile (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10f). Småbåthavn 

med tilhørende bebyggelse vurderes ikke å falle inn under forskriftens §6. 
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2.5.2. 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. Tiltaket faller derfor ikke inn under 

forskriftens § 7. 

2.5.3.  Vurdering i forhold til §8 - Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis 

de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

I henhold til §8 skal det utarbeides konsekvensutredning uten planprogram for 

reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre tiltaket er utredet i tidligere plan, 

dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10. Aktuelle punkter i vedlegg II, vil være 

pkt.12.b) «Lystbåthavner» og pkt.11.j) «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke 

inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål». Tiltaket må dermed vurderes etter §10. 

2.5.4.  Forslagsstillers vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn jf. forskriftens §10 

Tilrettelegging for hytter til utleie kan komme i konflikt med potensielt tilgjengelig 

strandsone. Strandsonen er steinete og værutsatt, og det er noe usikkerhet knyttet til 

faktisk bruk av denne som rekreasjonsområde i dag. Tilrettelegging for bebyggelse ved 

havkanten kan føre til krav om konsekvensutredning. Utbygging vil ikke komme i konflikt 

med uværshula. Landskapshotell vil nedbygge strandområdet kun til en viss grad. Det vil 

bli, under planlegging, lagt vekt til tilrettelegging for stiforbindelse fra områder avsatt for 

fritidsbebyggelse og ned til havkanten. Eventuell tilrettelegging for småbåthavn øst i 

planområdet, med sprenging i fjell for å skjerme mot vind og vær, vil endre 

landskapsbilde. Tilrettelegging for småbåthavn vil nedbygge deler av innmarksbeite. 

Dette kan føre til krav om konsekvensutredning ihht. §10 c) og d) for disse temaene. 

Planområdet ble befart og rapport vedr, biologisk mangfold utarbeidet av rådgiver i 

Norsk landbruksrådgiving. Konklusjon fra samlet vurdering: «Vi tilrår ut fra de 

opplysninger som er innhentet og vurderinger som er foretatt at utbygging av området 

kan finne sted, men at utbygging og tomteplassering gir plass for naturområder som 

naturlige oaser og gir leveområder for faunaen i området.

Det ble gjennomført egen kartlegging av naturmangfold, vedlagt som egen rapport. 
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Det er liten eller ingen indikasjon på at området har høy verdi på grunn av et stort 

biologisk mangfold. Basert på arealomfang, vegetasjonstyper og artssammensetning på 

planområdet vil det være naturlig å klassifisere dette som et område med noe begrensa 

verdi. Vi vurderer at den planlagte aktiviteten ikke vil true naturverdier, redusere 

artsmangfoldet eller viktige forekomster i området i stor grad. 

Den registrerte innmarksbeita som delvis berøres ved utbygging av småbåthavn, brukes 

ikke aktiv som innmarksbeite lenger. På bakgrunn av rapporten og innspill fra NFK og 

Statsforvalteren ble området avsatt til småbåthavn skalert litt ned og bebyggelse 

begrenset til kun bygg som naturlig tilhører til en småbåthavn – servisebygg og anlegg for 

vinterlagring av båter. Området vil være tilgjengelig for allmenhet.  
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3. Beskrivelse av planområde

3.1. Beliggenhet i kommune

Planområdet befinner seg sør i Bø kommune gnr/bnr. 15/21, i Mårsundvika, 3km øst for 

Steine og 4km fra tettsted Vinje.

Bøveien har fartsgrense 60km/t og fra Steine til Vinje er det utbygd gang- og sykkelvei. 

Dagligvarebutikk, kiosk, restaurant befinner seg på Vinje.

Det er direkte forbindelse med buss fra Sortland til Steine. Fra Steine til Mårsundvågen er 

det kun skolerutebuss med begrenset tilbud. 

Området har gode solforhold med fin utsikt mot Hadseløya og Lofotveggen.

Bø kommune, med relativ liten biltrafikk, egner seg godt for sykkelturisme. Av andre 

aktiviteter som kan tiltrekke folk til området kan vi nevne havpadling, fisketurisme og 

fugletitting.

Det er mange vakre turstier og turdestinasjoner i Bø. Fra kartlegging av svært viktige 

friluftsområder kan man nevne Hanekammen, fjell Vetten, Steinestranda, Nordahlstranda, 

fiskevann Bøvatnet, «Mannen fra havet» friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland på 

Vinjesjøen og Svinøya med fyrstasjon. Mårsund er også forfatter Regine Normanns 
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fødested, født på storgården Mårsund. Hun har gitt navn til “Sinnahulen” nå et kulturminne 

og også et spennende besøksted rett ved.

Bøvatnet og utsikt mot Lofoten

Mannen fra havet og fjelltopp Vetten
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3.2. Planavgrensning

Planavgrensningen følger eiendomsgrense 15/21 (122,8daa) og landbruksområdet til 

15/20. Etter innspill fra Nordlands fylkeskommune ble planavgrensning utvidet til 

fylkesveiens senterlinje. Hele planområdet er på ca.141,3daa.

3.3. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Området er ikke uberørt, men påvirka av landbruksdrift og delvis utbygd veistruktur inne i 

planområdet. Uværshula er et besøkt turmål. Nærliggende eiendommer har både 

naturområder, landbruksdrift og bebyggelse. Området har kupert terreng med store 

blokker og steiner og snaufjell i dagen. Blandingslauvskog og -kratt dekker store deler av 

arealet. 

3.4. Kulturminner

Der er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet (kilde: nordlandsatlas). 

Vi venter på befaring og rapport.
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3.5. Naturmangfold

Det er gjennomført kartlegging av naturmangfold (2021). Befaring i området ble gjort 

5.8.2021 og 8.11.2021. Området ble kartlagt ved å gå over området, og det ble gjort en 

enkel vegetasjonskartlegging for å bedømme biologisk mangfold og artssammensetning.

Kartlegging og rapport er utført av Ragnhild Renna fra Norsk landbruksrådgiving Nord-

Norge.

Flora 

Artssammensetningen av planter indikerer at berggrunnen avgir noe næring, men grunt 

jordsmonn begrenser artsrikdommen. Lysforholdene påvirker også artssammensetningen. 

Skogen er lauvskog med bjørk, rogn og selje, og er ganske tett kratt, som slipper ned lite 

lys. Undervegetasjonen i skogen er arter av høgstauder som krever lite lys. Myra og de 

åpne flatene mot sjøen består av lite til middels næringskrevende vegetasjon med lyng, 

molte, mose og noe gras. Det er en begynnende gjengroing på de åpne flatene med 

oppslag av rogn og vier, samt einer. På arealet i østre del, som i gårdskart.no er definert 

som innmarksbeite, har jordsmonnet mer fuktighet. Der er det mjødurt og sølvbunke som 

dominerer vegetasjonen, sammen med innslag av andre urter og gras. Arealet kan brukes 

som innmarksbeite i dag. Strandsonen består av store blokker og steiner og har lite 

vegetasjon. Det er forekomst av fremmede arter opp mot fylkesvegen, både rynkerose og 

hagelupin ble observert. Disse artene er vurdert som planter med potensiell høy risiko i 

norsk natur. Se informasjon fra Artsdatabanken om rynkerose Rynkerose 

(artsdatabanken.no) og hagelupin Hagelupin (artsdatabanken.no)

Fauna 

Pattedyr har tilhold i området. På befaring var det synlige spor etter dyr, men det er ikke 

foretatt ekstra kartlegging av fauna. Det ble observert elgtråkk og liggegroper i området. 

Oter har trolig også tilhold her for mat og yngling. Det er flere forekomster av blokkur og 

røyser der oteren kan ha tilhold. Fugl bruker området til opphold, der det er vegetasjon 

som gir mat og skjul.

Samlet vurderes verneverdiene av naturmiljøet i området til liten. Vegetasjonen i området 

er ikke prega av sjeldne arter eller svært stor artsrikdom. Dette gjelder både skogen og 

staudevegetasjonen i skogbunnen, myrområdet og terrenget med steiner og blokker.
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3.6. Friluftsliv

Det er ingen kartlagte friluftsområder i planområdet. Det er likevel en uværshule 

«Havgløtten» innenfor planområdet som blir brukt av allmenhet. Hytta er lett tilgjengelig 

siden den ligger kun 300meter sør for rasteplassen ved fylkesveien.

Uværshula 

3.7. Landskap

Hele området befinner seg innenfor et landskapsområde med middels verdi (kilde: 

Nordlandsatlas). Området er definert som et kystslettelandskap uten tindelandskapspreg, 

uten brepreg med sterkt myrpreg og høyt jordbrukspreg.

3.8. Verneområder

Det er ingen naturvernområder i eller ved planområdet (kilde: nordlandsatlas).

3.9. Geologi

Det er ingen verneverdig kvartærgeologi i eller ved planområdet (kilde: nordlandsatlas).

Det er ikke registrert grus og pukk forekomster i området.

3.10. Trafikkforhold

Fv.820. ÅDT 440, andel lange kjøretøy 8% registrert etter skjønn. Veien med belysning.

Det er registrert 1 trafikkulykke (år 1993) -utkjøring på isbelagt veg.

Fartsgrense 60km/t forbi eiendom 15/79 og 80km/t videre østover.
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https://vegkart-

2019.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/hva:(~(farge:'0_0,id:105))/@480136,7610546,1

5/vegobjekt:89178284:40a744:105

https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/hva:(~(farge:'0_0,id:105))/@480136,7610546,15/vegobjekt:89178284:40a744:105
https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/hva:(~(farge:'0_0,id:105))/@480136,7610546,15/vegobjekt:89178284:40a744:105
https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/hva:(~(farge:'0_0,id:105))/@480136,7610546,15/vegobjekt:89178284:40a744:105
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4. Beskrivelse av planforslaget

Illustrasjon av bebyggelse ved fullt utbygd område. Fritidsboliger i øvre delen av planen, 

landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt 

naust/servicebygg ved småbåthavn.

4.1. BFR1-BFR3 hyttebebyggelse

Planforslaget legger til rette for en utbygging av 17 tomter for fritidsbebyggelse fordelt til 

3 områder: 
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• BFR1=7 hyttetomter

• BFR2= 9 hyttetomter

• BFR3= 2 hyttetomter.

BFR1 felles avkjørsel f_SKV2, mens BFR2 og BFR3 skal ha avkjørsel fra f_SKV3. 

Utvikling av området avhenger av etterspørselen. Områdene kan bebygges uavhengig av 

hverandre. Reguleringsbestemmelser regulerer maks. tomtestørrelse, utnyttelsesgrad, 

størrelse på bebyggelse og gir krav til grønne arealer mellom hyttetomtene.

Illustrasjon for bebyggelse innenfor BFR1 og deler av BRF2

Utsikt mot Langøya og Hadseløya fra felt BFR1

Utsikt fra BFR1 mot vest
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4.2. BH1-BH3 Landskapshotell

Tomtens beliggenhet med nærhet til vannet, fantastisk utsikt mot Lofotveggen og 

Hadseløya, og tett møte med røff natur er grunnlag for ideen om å regulere området til 

landskapshotell. 

Unike overnattingsteder som kan by på ekstraordinære opplevelser har blitt populære 

turistmål.

Planforslaget legger til rette for en utbygging av 14 frittstående overnattingsbygg, fordelt 

til 3 områder: 

• BH1= 4 utleieenheter

• BH2= 3 utleieenheter

• BH3= 7 utleieenheter

Enhetene skal være små, inntil 50m2.  Adkomst til hyttene vil være via stier fra 

parkeringsplassene og veier. Innenfor BH3 er det mulighet til oppføring av et 

servicebygg/ felleshus, samt et lagerbygg for hotelldrift.

Felles uteoppholdsareal BUT1 er tiltenkt for felles sosiale aktiviteter for overnattingsgjester 

og andre besøkende. Utearealer tilrettelegges med små inngrep i form av bålplass, 

klopper, sittebenker, mm som vil lede folk ut i landskapet og innby til aktivitet.

Prosjektet har spesielt fokus på sosial bærekraft der man i stedet for å utvikle en rekke 

bygg og tjenester i egen regi, ønsker å bidra til å løfte eksisterende virksomheter og nye 

aktører i Bø. Dette ved å bidra med å sikre bærekraftig drift, arbeidskraft og 

skatteinntekter til Bø og Vesterålen på ulike nivåer. Herunder økt turisme, bruk av andre 

lokasjoner og aktiviteter (kajakk, båt, spisesteder, handel), lokale håndverkere, 

entreprenører, osv.

Terrenginngrep. 

Man gjør kun nødvendige terrenginnpasninger med sprengning og fylling. Hyttene 

bygges opp slik at naturen framstår tilnærmet uendret om hyttene fjernes. 

Fundamentering på påler og godt gjennomtenkt plassering av hyttene er viktig.  En 

tilpasning til variasjonene i terrenget vil kunne gi et ekstra spennende element i prosjektet.

Man skal legge høyt fokus på god arkitektur med tilpasningsdyktig konstruksjon som kan 

ivareta høydeforskjeller i terrenget.
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Det reguleres inn 3 områder med til sammen 14 utleiehytter.

Illustrasjonstegninger fra forprosjektet til landskapshotell (Morfeus arkitekter) 
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4.3. Småbåthavn

Illustrasjon – utnyttelse av området avsatt til småbåtanlegg

4.3.1. Bærekraftig friluftsliv 

En viktig del av friluftslivet i kystkommuner som Bø skjer på sjøen, på øyene og i 

strandsonen. Å tilrettelegge for at flere kan ta i bruk naturkvalitetene på sjøen vil være et 

bidrag til bedre folkehelse og livskvalitet for befolkningen. Bærekraftig forvaltning av 

kystområdene forutsetter samtidig et langsiktig perspektiv på bruken av strandsonen. 

Naturverdiene i kystsonen er under press og Bø er en middels hyttekommune og mange 

av hyttene ligger langs kysten. Hyttefolket er aktive brukere av sjøen og det er også 

mange fastboende som har båt. Utbredelse av småbåthavner og bryggeanlegg er stort. 
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En strategi for småbåthavner må derfor balansere ulike interesser og hensyn til beste for 

miljøet og fremtidige generasjoner. 

4.3.2. Viktige forutsetninger for etablering og drift av småbåthavn 

Atkomst og parkering 

I den grad småbåthavnen skal kunne være et tilbud til en bredere del av befolkningen, 

kreves et visst landareal for tilkomst og parkering. Hvor stort parkeringsbehovet vil være, 

avhenger av om havnen skal betjene et stort eller et begrenset omland. Der båthavnen er 

knyttet til et snevrere område (hytteområde) eller der det er mange folk i nærområdet, vil 

parkeringsbehovet være lavere da det vil være fullt mulig å la bilen være parkert hjemme. 

Ved anlegget bør det derfor settes søkelys på gjestehavns- båtplasser. Det må i alle 

tilfeller være klare og tydelige regler for å unngå at tilkomstveier blokkeres og at nærmiljø 

blir belastet. På grunn av disse variablene vil parkeringsbehovet avklares nærmere ved 

etablering av småbåthavnen. Havnen bør også ta høyde for å gi et tilbud til de som ikke 

har båtplass, ved å generelt være tilgjengelig for allmennheten, og gjennom åpne og 

tilgjengelige båt-utsettingsramper. Det bør også legges vekt på at havnen kan være mest 

mulig tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå. 

Landanlegg 

Som for parkering, tilsier arealsituasjonen at det sjelden er plass på land til store utvidelser 

for båtopplag med mer. I den grad havnen ønsker å gi tilbud om opplag må dette være ut 

fra en vurdering av at man har plass nok til det. Selv om det i prinsippet er rom for å ta 

båter opp om vinteren og plassere dem på parkeringsplasser som det kun er behov for 

om sommeren, så krever et slikt system oppfølging og disiplin der plassen er begrenset. 

Når det gjelder rengjøring, bunnsmøring og annen båtpuss er det viktig at dette skjer på 

steder og på en måte som ikke fører til økt forurensing i og omkring havnene. Skal det 

tilrettelegges for at båter spyles må dette skje ved egnet spyleplass der vannet ledes til en 

oppsamlings- og fellingstank. Forurenset slam og partikler samles opp fra fellingstank og 

sandfilter og leveres som farlig avfall. Størrelse på fellingstank tilpasses aktivitet som det 

blir i havnen. Absorpsjonsmateriale skal være tilgjengelig ved båthavnen, i tilfelle oljesøl 

på land eller i sjø og kommunen skal også ha utarbeidet Havneavfallsplan som gir 

veiledning til småbåthavnene om håndtering av avfall. 

Båtstørrelser 

Med begrensede arealer som utgangspunkt vil størrelsen på båter det tilrettelegges for ha 

stor betydning for hvor mange båter hver havn vil kunne gi plass til. Dette igjen vil ha stor 
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betydning for hvor mange av lokalbefolkning som vil kunne få tilbud om båtplass. Dybde i 

havnen regulerer også hvor store båter som kan fortøyes. Det planlegges en dybde på 3 

meter ut fra NN2000. 

Referansenivå for sjøkartnull

Det er ikke gjennomført en detaljert kartlegging av båtstørrelser i forbindelse med 

arbeidet med reguleringsplanen, men ut fra andre småbåthavner i kommunen må en ta 

høyde for båter opptil 35`, da de lengste båtene ofte er seilbåter. 

Etterspørsel etter nye båtplasser 

Bruk av fritidsbåt og tilrettelegging for slike båter har vært vanlig langs kysten i flere 

generasjoner. I takt med velstandsøkning og befolkningsvekst har flere og flere fått 

anledning til å anskaffe seg fritidsbåt, men alle får ikke anledning til å bruke den fordi det 

er færre båtplasser enn interessenter i enkelte områder. Noen av de som venter på plass 

løser problemet ved å ha båten i hagen og benytter tilgjengelige ramper for å sette ut 

båten fra biltilhenger, andre har trolig fått båtplass ved en av flytebryggene som er 

kommunale og beregnet for kystflåten innenfor fiskeri. Mange lar kanskje også være å gå 

til anskaffelse av båt fordi det er vanskelig eller kostbart å anskaffe båtplass på ønsket 

sted.  

Når en ser på geografisk plassering ut fra andre småbåthavner, vil denne havnen treffe et 

stort nedslagsfelt innenfor fritidsbebyggelse og fastboende i Bø. Nærmeste småbåthavn 

er Vinjesjøen småbåthavn (bilde 2) som ligger 4,2 km unna og har venteliste på plass der. 
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Vinjesjøen Båtforening

Ringstad Båtforening (bilde 3) ligger 12,4 km og har venteliste på plass der også. 

Ringstad Båtforening 

Utover disse to må en lengre nord i bygda for å finne ledig kapasitet på flytebrygger 

tilhørende småbåtforeninger. En etablering av småbåthavn ved Mårsundvågen vil 

tilrettelegge for inntil 45 båter, egen rampe for båtutsett, samt tilhørende bygningsmasse i 

form av garasje/redskapshus, noe som vil gi bedre tilgjengeligheten for muligheten til å 

ha en fritidsbåt på sjøen. 
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Klimatiske forhold 

Det er gjort beregning på gjennomsnittsvind i juli måned i perioden 2017/2021 og den 

tilsvarer 6,79 m/s for denne småbåthavnen. Antall dager der vindstyrken er fra 10 m/s og 

oppover er kun 14 dager av totalt 155 dager i målingen, det utgjør drøyt 9 % dager det 

ikke er gunstig (komfortabelt) å være på havet med fritidsbåt.  

Havnens utforming og beliggenhet gjør at det kun er vindbårer fra sør-vest og sør-sør/øst 

som vil medføre belastning av moloen ifølge Kystverket sine bølgeanalyse for området. En 

snittmåling på 0,5-1 meter inne i Mårsundvågen og passerer 1,5-2 meter ved vind over 10 

m/s fra sør-vest. Kort oppsummert vil ikke beliggenheten til småbåthavnen værmessig 

være negativ, men vil heller gi flere muligheten til å komme seg en tur på havet. 

Utbygging

Ved utbygging av småbåthavn må området sprenges ned til min. kt. -3,5., samt beskyttes 

med molo. Området over vannoverflaten tilpasses omkringliggende terreng med svak 

skråning, evt. ei hylle/gå areal som forminsker fare for fall. Småbåthavn løsning må 

detaljprosjekteres.

Illustrasjonsbildet viser molo, terrenginngrep for småbåthavn (flytebrygger som vil følge sjøhøyde, 

vises på bildet på kt.0), maks. tillatt bebyggelse med naust, lagerbygg og servicebygg. Området 

mellom bebyggelse og havn avsettes til manøvreringsareal.
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4.4. Infrastruktur VVA

4.4.1. Vei

Utbygging krever etablering av 2 avkjørsler. Avkjørsel til privat vei f_SV2 er en utbedring 

av eksisterende avkjørsel til eiendom 15/79. Avkjørsel f_SV3 er etter tett dialog med NFK 

foreslått etablert via dagens rasteplass.

Bildet viser planlagt endring (f_SV3). 

Ny avkjørsel med ny parkeringsplass vil beholde funksjonalitet til dagens rasteplass. 

Samtidig vil man trygge trafikksikkerheten, siden området ligger i 80-sonen og dagens 

avkjørsel i øst ikke tilfredsstiller siktkrav. 

Parkeringsplass ønskes tilrettelagt med sittebenker og informasjon om uværshula og 

landskapshotellet.

Siktkrav.

Avkjørsel f_SV2, 60-sone. ÅDT-avkjørsel 1 -7 hytter og 1 bolighus. ÅDT vil variere etter 

årstid, men vi ikke overskride ÅDT=50. Siktkrav 4x65m

Avkjørsel f_SV3, 80-sone. Veien til parkeringsplass SPA4, 12 fritidsboliger, småbåthavn 

med ca. 40 båtplasser og landskapshotell (14 utleiehytter). ÅDT>50 i høysesong. Avkjørsel 

utformes som T-kryss. Siktkrav 4mx120m og 4mx95m. dette pga. veistigning.
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Internt veisystem.

Reguleres til private veier. Til sammen ca.900meter, av dette 300meter med utbedring av 

eksisterende vei.

4.4.2. Vannforsyning 

Det ligger i dag en eksisterende 225 mm hovedvannledning langs Bøveien. 

Vannforsyningen til feltet er planlagt med ei 160 mm ledning, som en forlengelse av 

eksisterende vannledningen inn i feltet. Interne vannkummer tilpasses strategisk til 

planlagte fritidsbebyggelse og hvor det da legges egen vannledning til vær enhet. Ved 

beregning av dimensjonerende vannforbruk har vi for dette feltet vurdert lekkasje til å 

være lik 0 l/s. Dette er et nytt felt og det skal da ikke forekomme lekkasje fra vannledning. 

Tilsvarende har vi vurdert det slik at siden dette er et nytt felt med nye ledninger skal det 

heller ikke være feilkoblinger på spillvannsledninger som fører til innlekking av overvann 

på ledningsnettet. Slukkevann er ikke med i beregningene da det er tilkoblingspunkt ved 

kummen VK279 og brannbilen har en rekkevidde på 400 meter med slukkevann.

4.4.3. Håndtering av avløpsvann

Det skal dimensjoneres et anlegg for håndtering av avløp fra alle enheter i området som 

reguleres. Ut fra den stedlige topografien vil øvre del av anlegget kunne legges med 

selvfall og ikke måtte etablerer pumpekummer. For nedre del av anlegget må det 

prosjekteres et avløpssystem med pumpe og septiktank . Begge vil ende opp i ei felles 

avløpsledning som legges ut i havet.
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VA ledningene for hyttebebyggelse innenfor BH områder isoleres og vil stort sett følge 

stiene,

Skisse over 2 alternative løsninger for håndtering av avløp med utslippsledning i sjø.

4.4.4. Håndtering av overvann

Bø Kommune har ingen lokale forskrift på håndtering av overvann. 

Området er ikke flomutsatt, det er ingen elv eller bekk som krysser planområdet. Det er 

heller ikke stor avrenning fra omkringliggende terreng som kan skape problemer med 

håndtering av overvann. Selv om området planlegges å bebygges vil en stor del av 

planområdet være store naturlige grøntarealer som fordrøyer en del av overflatevann. 

I utgangspunktet ønsker en å etablere åpne overvannsløsninger da dette gir større 

biologisk mangfold og bedre håndtere avrenning fra snøsmelting. I forbindelse med 

veiutbygging må man påregne bruk av stikkrenner der overvann må krysse veier og noe 

sandfang. 

4.4.5. Strøm/nett

Bebyggelse planlegges med høy standard. Utbygging av strømnett gjøres samtidig med 

VVA-anlegg. Behov for trafo og plassering er på dette tidspunktet ikke avklart.
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4.4.6. Avfallsbehandling

Avfallshåndtering vil følge regelverk for renovasjonsselskap. Avkjørsel f_SV3 fra 

fylkesveien mot småbåthavn skal prosjekteres med veistandard for lastebil.
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5. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

5.1. Landskap

Omkringliggende spredt bebyggelse består av eneboliger, fritidsboliger og 

landbruksbygninger. Ny bebyggelse i planområdet er fordelt over et stort område, med 

mye grønnstruktur. Utbygging av landskapshotell ved strandlinja vil være lite synlig fra 

fylkesveien. 

Området vil etter utbygging fortsatt ha karakter av grøntområde/naturområde med spredt 

bebyggelse. 

5.2. Naturmangfold

Fra rapporten: Utbygging av området vil endre vegetasjonen ved hyttebebyggelsen og 

der det etableres infrastruktur, men landskapet vil ved planlegging, fremdeles inneha og 

preges av større områder med naturlig vegetasjon på arealene omkring. 

Leveområdene for faunaen innskrenkes noe ved utbygging av arealet som foreslått.

Vegetasjon. 

Arealmessig er det et inngrep av noe betydning, siden området totalt sett har et omfang 

på 100 dekar. Områdene omkring tomtene og infrastrukturen som er etablert og 

etableres i henhold til planskissen vil fortsatt ha naturpreg (er sikret med bestemmelser i 
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planen – punkt 1.1h og 3.2). På lokalt og regionalt nivå (kommune- og fylkesnivå) vil tiltaket 

ikke endre viktige biologiske eller økologiske sammenhenger og ikke påvirke 

artsmangfoldet eller forekomst av arter og levevilkår. Tiltakets omfang for floraen vurderes 

derfor til liten.

Fauna. 

Området anses ikke som et avgjørende viktig leveområde for særskilte arter i dag, særskilt 

med tanke på at det finnes tilsvarende arealer i nærheten av denne eiendommen. 

Etablering av hyttefelt vil påvirke faunaen i området noe, men det er mulighet for 

sameksistens uten store negative konsekvenser for dyre- og fuglelivet. 

Samlet. 

Det er liten eller ingen indikasjon på at området har høy verdi på grunn av et stort 

biologisk mangfold. Basert på arealomfang, vegetasjonstyper og artssammensetning på 

planområdet vil det være naturlig å klassifisere dette som et område med noe begrensa 

verdi. Vi vurderer at den planlagte aktiviteten ikke vil true naturverdier, redusere 

artsmangfoldet eller viktige forekomster i området i stor grad. 

Nedbygginga av innmarksbeite på 8,0 dekar endrer bruksmuligheten for 

landbruksnæringa og konsekvensen av dette er negativ

Myrområdet forblir uberørt.

Ifølge konsekvensutredningen for kommunedelplanen for akvakultur er det et større 

sammenhengende gyteområde for fisk utenfor Mårsundvågen. For vannkvalitet og 

sedimenter vil økningen ha begrenset betydning sammenlignet med alle 

forurensningskildene som finnes fra før. Tiltak ved småbåthavnen skal føre til at risikoen for 

utslipp fra havneanlegget settes til lite sannsynlig.

5.3. Friluftsliv/rekreasjon

Uværshula og området rundt denne vil ikke bli direkte berørt. For å unngå unødvendig 

trafikkbelastning til planområdet planlegger man å anlegge en parkeringsplass med 

informasjonsskilt ved avkjørselen fra fylkesveien.  

Ved å anlegge en småbåthavn vil ikke sette begrensinger i bruken av strandsonen, men vil 

gi en positiv økning for allmenheten til å benytte strandsonen. Trenden i Bø kommune at 

det har vært gitt mange tillatelse til private å anlegge egne flytebrygger. Når det bygges 

slike kommer det som også et naust og med det resultatet at strandsonen er blokkert for 

allmenheten. Slike private flytebrygger blir også hardt belastet værmessig på grunnet 
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dens plassering og innfesting til bunn og land, som kan resultere i at de slites og da også 

øke muligheten for å skade på egen eller annenmanns eiendom.

Landskapshotell vil tilby besøkende naturopplevelser og friluftsaktiviteter. Med små 

inngrep i uteområdet vil man åpne til mer aktiv bruk av strandsonen enn det er i dag.

5.4. Kulturminner og kulturmiljø

Uttalelser fra NFK og Sametinget. Ingen kjent konsekvens.

5.5. Landbruk

Fulldyrket jord forblir uberørt. Deler av innmarksbeite vil bli berørt ved utbygging av 

småbåthavn. Derfor vil tiltaket ha liten negativ konsekvens for landbruk.

5.6. Skogsbruk

Ingen negative konsekvenser

5.7. Trafikkforhold

2 nye avkjørsler mot fylkesveien. Ved riktig opparbeidelse av avkjørsler og jevnlig 

vedlikehold av siktområder ved avkjørslene vil trafikksikkerhet bli godt ivaretatt. 

Støy fra småbåttrafikk avhenger av antall båter, motortype og hastigheten til båtene. I en 

småbåthavn må man forvente at fartsgrensen på 5 knop overholdes (som regel er farten 

mindre enn 5 knop). For dette anlegget med tilhørende fritidsbebyggelse rundt vil 5 knop 

grensen settes til 250 meter fra land.

5.8. Økonomiske konsekvenser for kommunen

Tiltaket vil ikke medføre økonomisk konsekvenser for kommunen da alle nye anlegg er 

private tiltak som skal bekostes av utbygger av området. 

Landskapshotell vil gi indirekte positive konsekvenser for kommunen i form av 

arbeidskraft, skatteinntekter, økt handel og aktivitet.

5.9. Avvenning av virkninger

Eksisterende bebyggelse (15/78, 15/79), helårsboliger som benyttes som fritidshus per 

dags dato, kan oppleve utbyggingsplaner som noe negativt. Dette pga. økt trafikk og 

endring av utsikt. Samtidig kan utbygging av småbåthavn og utomhus arealer i 

strandsonen gi mulighet til økt bruk av nærområdet.
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Landskapshotellet framstår i seg selv slik det er vist i forprosjektet som spektakulært og 

med mulighet for arkitektoniske kvaliteter som vil kunne berike området.

Vi mener at det foreligger vektige grunner for å godkjenne planen. Med spesielt 

etablering av ny småbåthavn og ny næringsvirksomhet i området vurderer vi at 

planforslaget er et viktig prosjekt for Bø kommune og at det totalt sett vil være et positivt 

tiltak for kommunen og for innbyggerne i kommunen. 
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6. ROS-analyse

6.1. Sjekkliste

Sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser fra DSBs veileder for ROS-analyser 

(2017).

UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL?

Ja – 

vurde.res 

i kap. 8.2 Nei (begrunnes her)

Ekstremvær

Storm og orkan JA Bygninger må stormsikres

Småbåthavn -ekstremvær vil kunne 

utsette anlegget for store 

påkjenninger

Lyn- og tordenvær Ikke aktuelt

Flom 

Flom i sjø og vassdrag Ikke aktuelt

Urban flom/overvann Ikke aktuelt

Stormflo JA Deler av området kan være utsatt 

for stormflo og havnivåstigning. 

Stormflo 2090 er beregnet til 

0,80m for Bø

Skred

Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell og snø) Det er ikke registrert 

aktsomhetsområder for jord- og 

flomskred eller snøskred- og 

steinsprang innenfor planområdet.

Hele området befinner seg under 

marin grense. Løsmassene i 

området er enten 

forvitringsmateriale eller tynn 

marin avsetning. Etter NGU sin liste 

med løsmasser og deres 

klassifikasjon med hensyn til 

mulighet for marin leire er 

mulighet for marin leire stort sett 

fraværende.

Skog- og lyngbrann

Skogbrann Ikke aktuelt

Natur-

hendelser

Lyngbrann Ikke aktuelt

Andre Transport
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Større ulykker (veg, bane, luft og sjø) Ikke aktuelt

Næringsvirksomhet/industri

Utslipp av farlige stoffer Ikke aktuelt

Akutt forurensning JA Båt synker ved anlegget

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 

oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)

Ikke aktuelt

Brann

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft og 

sjø)

Ikke aktuelt

Brann i bygninger og anlegg (sykehus, 

sykehjem, skole, barnehage, 

idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 

fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 

verneverdig/fredet kulturminne)

Ikke aktuelt

Eksplosjon

Eksplosjon i industrivirksomhet Ikke aktuelt 

Eksplosjon i tankanlegg Ikke aktuelt

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Ikke aktuelt

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer

Dambrudd Ikke aktuelt

Distribusjon av forurenset drikkevann Ikke aktuelt

Bortfall av energiforsyning Ikke aktuelt

Bortfall av telekom/IKT Ikke aktuelt

Svikt i vannforsyning Ikke aktuelt

Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering

Ikke aktuelt

Svikt i fremkommelighet for personer og 

varer

Ikke aktuelt

uønskede 

hendelser

Svikt i nød- og redningstjenesten Ikke aktuelt

6.2. Risikovurdering

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle. 
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Forslag til risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er 

beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.

NR. 1             UØNSKET HENDELSE: Storm og orkan

Beskrivelse 

Kunnskapsgrunnlag/ 

usikkerhet

Området ligger noe eksponert mot sjø. Ekstremvær vil kunne utsette anlegget for 

store påkjenninger.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Lite sannsynlig at hendelser som begrenser 

framkommelighet og behov for utrykning 

inntreffer samtidig. 

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Alle bygninger ligger utenfor 

faresoner

Stabilitet X Ikke fare for skader

Materielle verdier X

Risikoreduserende 

tiltak 

Molo og hyttene dimensjoneres i hht forskrift.

NR. 2             UØNSKET HENDELSE: Stormflo

Beskrivelse Landskapshotell. Hyttene 

Småbåthavn

Kunnskapsgrunnlag/ 

usikkerhet

Godt kjennskap til område. kjente fakta som statistikk-vind og bølgeretning, 

prognoser om havstigning. Stormflo 2090 er beregnet til 0,80 m for Bø

For overnattingsenheter gjelder sikkerhetsklasse for flom F2.
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Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Bebyggelsen planlegges utenfor områder 

med fare for stormflo, siden noen av 

hyttene bygges nesten ved strandkanten 

må besøkende  opptre varsomt ved 

ekstremt vær.

Stabilitet X Både hytter og småbåthavn skal 

prosjekteres for påkjenninger

Materielle verdier X Evt. skadet på hytter som ..av stormflo 

forventes ikke å være store, mens båter 

kan være mer utsatt. Derfor vurderes 

konsekvenser for materielle skader 

middels store

Risikoreduserende 

tiltak 

Prosjektering av bygninger og småbåthavn skal ta hensyn til beliggenhet. 

Småbåthavn anses imidlertid ikke som del av sårbar konstruksjon/ infrastruktur.

NR. 3             UØNSKET HENDELSE: Akutt forurensning

Beskrivelse a) Båt synker ved anlegget.

b) Forurensning av grunn

Kunnskapsgrunnlag/ 

usikkerhet
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Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Ved ekstrem dårlig vær eller ved menneskelig svikt 

vurderes sannsynlighet til middels for at hendelsen kan 

skje. Kapasitet i småbåthavn er ...... båter. 

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Båt sinker. Det er mest sannsynlig at 

hendelsen vil skje når ingen er til stedet.

Stabilitet X

Materielle verdier X Avhenger av type båt.

Risikoreduserende 

tiltak 

a) Gode rutiner og oppfølgning av leietakere som benytter småbåthavnen vil 

være med på å redusere hendelse ved at en båt synker. Bø Brann og 

Redning er en del av IUA LOVE (Beredskap mot akutt forurensning 

Lofoten/ Vesterålen), det vil si at det er tilgjengelig oljelenser i kommunen 

slik av havnen kan stenges av ved et uhell og minimere et mulig utslipp av 

olje og lignede stoffer.

b) Det blir etablert tankanlegg for oppsamling av forurenset vann/stoffer fra 

båter under opptak og vårpuss.

Tiltaket forventes i sum å gi ubetydelig konsekvens for storm, stormflo og forurensning.
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7. Vedlegg

• Referat fra oppstartsmøte 

• Innkomne merknader ved varsel om oppstart regulering

• NLR rapport Biologisk mangfold KU


