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Uttalelsemed innsigelse- høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens
arealdel 2017 - 2028- Bø kommune
Bø kommunehar lagt forslag til kommuneplanens
arealdel(KPA) 2017- 2026til høring og offentlig
ettersyn.Hovedfokusi planforslageter fortetting av de eksisterendetettstedeneSteine,Straumeog
Eidet, og tilretteleggingfor sammenhe
ngende gang- og sykkelvei mellom disse.Gjennomå
tilretteleggefor gang- og sykkelvei og kyststi skal ogsåtilgjengelighetentil attraktive,sentrale
friluftslivsområderi kommunenbedres.Planforslagetskal bidratil å unngånedbyggingav viktige
jordbruks- , natur- og friluftsområder,samtidigsom det leggestil rette for turistnæring,fiskeri,
akvakultur,annennæringog noespredtbolig- og hyttebygging.Dette i tråd med hovedmålfor
planenjf. planprogrammet,som er å tilretteleggefor vekstog utvikli ng utenat det går på
bekostningav verdifulle områderfor primærnæring,reiseliv, natur og friluftsliv – en bærekraftig
arealbruk.
Bø kommunevedtoksin samfunnsdeli 2014.Her har kommunenvedtattsom en av sine
hovedoppgaverå jobbefor økt tilflyttin g. Det er viderekonkretiserttre satsingsområder:
-

Videreutvikledet godeliv i Bø
Skapeflere arbeidsplasser
Flereskal bo i Bø

Vi viser til avtaleom utsattfrist.
Ved en inkurie har Nordlandfylkeskommuneikke gitt innspill til oppstartog uttalelsetil
planprogrami som ble kunngjort i april 2015.Vi beklagerdette.Fylkeskommunenuttalte segtil
forslagtil planprogramda det ble annonsertoppstartførstegangi mars 2013.I vår uttalelsesom ble
sendt11. juli sammeår ble det gjort redefor pågåendekartleggingsprosjektinnenlandskapog
friluftsliv og vist til regionalpolitikk for arealforvaltning.
Av sammeårsaker heller ikke innspillet fra Riksantikvarenoversendt.Detteer vedlagtvår
uttalelse.
Med bakgrunni lov om kulturminner,naturmangfoldlovenog plan- og bygningsloven,herunder
fylkesplanenog rikspolitiskeretningslinjer,gir Nordlandfylkeskommunefølgendeinnsigelser og
uttalelse
.
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Oppsummering
Nordlandfylkeskommunevarslerinnsigelsetil:
- Vedtakom tilretteleggingfor fritidsbebyggelsepå Gaukværøya
- ArealformålA1, fremtidig akvakulturved Godvik i Malnesfjorden.
Det er redegjortfor dettelengernedi brevet.Somdet går fram i fylkesrådensvedtak3 vil vi ta
kontaktmed kommunenfor avklaring på videre prosessrundt disseforholdene.
I uttalelsener det ogsåredegjortfor vesentligemerknaderog merknadertil planforslaget.Disseer i
hovedsakplanfagligeog omhandlerbl.a. manglendesamsvar mellom konsekvensutredning
og
planensøvrige dokumenter,samtuklarheteromkring bestemmelser
og retningslinjersom kan bidra
til å svekkeforståelsenav planforslagetskonsekvenserog gi liten forutsigbarhetfor arealbruk
. På
bakgrunnav dissemerknad
ene ber vi kommunenå vurdereom det er behovfor ett nytt offentlig
ettersyn(2. gang).Dette for å unngåat det blir gjort saksbehandlingsfeil
som medførerat et vedtak
eventueltblir ugyldig.
Fylkeskommunenmenerat planenshovedgrepivaretarnasjonalog regionalpolitikk på vesentlige
punkterknyttet til bl.a. tettstedsutvikling,folkehelse,samordnetbolig- , areal- og
transportplanlegging,
reduksjonav klimagassutslippog klimatilpasning.Videre anservi at
kommunengjennomdetteplangrepeti hovedsa
k har lyktes med å fremstille et planforslagsom er
oversiktlig og forståelig.Sammenhengen
med hovedmåletfor planenslik det er fastsattgjennom
planprogrammeter tydelig. Videre anserfylkeskommunenat de arealgrepsom foreslås,bidrar til å
følge opp satsingsområdene
somble vedtattgjennomsamfunnsdelen
i 2014på en god måte.
Innsigelser
Fylkesrådfor kultur, miljø og folkehelsehar fattet følgendevedtak:
1. Det fremmesinnsigelsetil kommuneplanens
arealdelfor Bø kommune,jf. plan- og
bygningslovens§ 5- 4. Dette er begrunnetmed at planforslagetkan medføreuakseptabel
konflikt medkulturminnerav nasjonalog regionalverdi, og dermeder i strid med regional
politikk slik det framkommerav arealpolitiskeretningslinjeri gjeldendefylkesplanfor
Nordland, kap. 8.3, bokstavf. Innsigelsener knyttet til politisk vedtakom at
fritidsbebyggelsepå Gaukværøyatillates, utenat formåleter konsekvensutredet
og omfang
og lokaliseringer uavklart.
2. Det fremmesinnsigelsetil kommuneplanens
arealdelfor Bø kommune,jf. plan- og
bygningsloven§ 5- 4. Detteer begrunneti at planforslageter i strid medregionalpolitikk, og
vedtattemiljømål i Regionalplan for vannforvaltningi vannregionNordland og Jan Mayen
(2026-2021). Innsigelsener knyttet til områdefor fremtidig akvakulturVA1, ved Godvikai
Malnesfjorden.
3. Fylkesrådenønskerå leggetil rettefor en god dialog i det videreplanarbeidet,og vil ta
kontaktmed kommunenfor avklaring på videreprosess.
Fritidsbebyggelsepå Gaukværøya
Tilleggsvedtaketom å tillate fritidsbebyggelsepå Gaukværøyaer ikke innarbeideti planforslagets
dokumenter.Det er dermedi strid medselveplanforslaget,hvor øya er foreslåttavsatttil LNFRområdemed hensynssone
for bevaringav kulturmiljø. Forslageter ikke konsekvensutredet.
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Gaukværøyaomfatteren rekke automatiskfredeteog nyeretids kulturminner,somforteller om lang
tids bosetting.Øya ble fraflyttet på 1950- tallet. Storedeler av øya er samletsettet kulturmiljø av
nasjonalog regionalverdi. Kulturmiljøet på øyahar stor tidsdybdeog høy opplevelses
- og
formidlingsverdi.Videre er øyaet populærtutfartsområdefor lokalbefolkningog turister.
Tilretteleggingfor fritidsbebyggelse,uten at antall enheter
, og lokaliseringav detteer fastsattpå
bakgrunnav konsekvensutredning,
medførerstor fare for konflikt medde storekulturminneverdiene.
Forslageter viderei strid medregionalpolitikk slik det framkommerav arealpolitiskeretningslinjer
i gjeldend
e fylkesplanfor Nordland,kap. 8.3, bokstavf:
Kulturminnerog -miljø av stor lokal, regional eller nasjonalverdi skal sikresgjennomden
kommunaleplanleggingensomen ressursog grunnlagfor kunnskapsutvikling,
næringsutvikling,opplevelseav historisk kontinuitet,stedsidentitetog aktiv bruk.
Forslagetom å tillate fritidsbebyggelsepå Gaukværøyaer dermedi konflikt med kulturminnerav
nasjonalog regionalverdi, og i strid medregionalpolitikk.
Forslag til løsning
Det er mulig at et begrensetantall fritidsboliger kan aksepteres,
dersomde kan lokaliserestil steder
hvor de ikke kommeri uakseptabelkonflikt med kulturminneverdiene.Fylkesrådenser de største
mulighetenefor dettepå sørøstredel av øya.
Fylkesrådenvil trekke innsigelsendersomforslagettrekkes,eller dersomkommunenog
fylkeskommunenkommertil enighetom omfangog lokaliseringav eventuellfritidsbebyggelse.
Områdefor fremtidig akvakultur,VA1 ved Godvik i Malnesfjorden
Kommunenhar i planforslagetforeslåttå videreføre,samt justere,områdetfra gjeldendearealdel.
Det er ingendrift på lokalitetenGodvik i dag.
I henholdtil vannforskriftener den økologisketilstandeni Malnesfjordenmoderat.Det vedtatte
miljømåleti henholdtil Regionalplan for vannforvaltningi vannregionNordland og Jan Mayen
(2016-2021) er god økologisktilstand.Det er alleredemed dagensvirksomhetrisiko for at det
vedtattemiljømåletikke nås.Registrertepåvirkningeri vannforekomstener avrenningog utslipp fra
fiskeoppdrett.Fylkesrådenserdet som sannsynligat mer oppdretti vannforekomstenkan føretil at
miljømåletikke nås.Konsekvensutredningen
belyserdettei liten grad.På bakgrunnav dette
fremmesinnsigelsetil det fremtidige A - områdetVA1- Godvik.
Forslag til løsning
Fylkesrådenvil trekkeinnsigelsendersomforslagettrekkes,eller dersomkommunenog
fylkeskommunenpå bakgrunnav en oppdatertkonsekvensutredning
kan kommetil enighetom
omfangog lokaliseringav et eventueltA -områdeved Godvik. Dersomdet viser segat områdetskal
benyttestil produksjonutenvesentligbidragtil utslipp i fjorden, kan fylkesrådenvurdereom dette
gir grunnlagfor å trekkeinnsigelsen.Dette må eventueltsikresgjennomjuridisk bindende
planbestemmelser.
Planfaglige vesentligemerknader
Manglendesamsvarmellom konsekvensutredning
og plankart
Det er angitt at følgendeområderskal tasut, iht. konsekvensutredningen:
- B1, fremtidig boligbebyggelse,Hovden
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-

BFR 2, fremtidig fritidsbebyggelse,Fjærvoll
LSF6, fremtidig spredtfritidsbebyggelse,Eidet
LS3 og LSF12,fremtidig spredtbolig-, fritid og næringsbebyggelse
i Førpollen

Videre er det ikke samsvarmellom konsekvensutredning
og plankarti følgendeområder:
- BKB 1, Elvnesetskal i henholdtil konsekvensutredning
avsettestil ren næringsbeby
ggelse.
- LSF14,Jørnfjordenskal i henholdtil konsekvensutredning
begrensesi omfangfor å gi
buffer langssikringssonefor drikkevannskildenRøsnesvannet.
Nordlandfylkeskommuneber om at ovenfornevnteuklarheterrettesopp. Dersomkommunen
ønskerå avsette områdenei nåværende
form, og i strid med konklusjonenei
konsekvensutredningen,
ber vi kommunenvurderebehovetfor å leggeplanenut til nytt offentlig
ettersynnår detteer anførtog begrunneti konsekvensutredningen
og planensøvrige dokumenter
(plankart, planbeskrivelse,planbestemmelser).
Fremtidigkyststi/turvegfra Vinje til Eidet
Nordlandfylkeskommuneserat en kyststi/turvegfor gåendeog syklendesom knytter tettstedenei
kommunensammen,kan væreet positivt tiltak for å fremmefolkehelse
, tilknytning og trivsel. Vi
menerimidlertid at tiltaket i for liten grader avklart gjennomplanensdokumenterslik de foreligger.
Av ortofoto ser det ut til at stienflere stederer foreslåttlagt over dyrket mark. Detteer i liten grad
belystgjennomkonsekvensutredninge
n. Vi viser her til arealpolitiskeretningslinjeri Fylkesplanfor
Nordland,kap. 8.3 om Naturressurser,kulturminnerog landskap:
h) Den årlige omdisponeringenav dyrketjord i Nordland bør maksimaltværepå 400 daa per
år.
i) Alternativeutbyggingsområderskalvurderesog synliggjøresi planer der dyrket jord eller
reinbeiteområderforeslåsomdisponerttil andreformål. Avsattebyggeområderbør fortettes
eller omdisponerestil annenbruk før dyrketjord eller reinbeiteområderforeslås
omdisponert.
I konsekvensutredningen
er det konkludertmedat formåletkreverreguleringsplan.En
reguleringsplanprosess
vil etterfylkeskommunenssyn kunnebidra til avklaringomkring endelig
lokaliseringav stien,og forholdet til dyrket mark og andreinteresser.Dettekravetmå imidlertid
fastsettesgjennombestemmelsene
for å værejuridisk bindende.
Nordlandfylkeskommuneber Bø kommuneanførekrav om reguleringsplanfor kyststi/turvegfra
Vinje til Eidet i form av en planbestemmelsefor å sikre juridisk bindendevirkning.
Fremtidiggang- og sykkelveimellom Steine,Straumeog Eidet
Nordlandfylkeskommuneanseren sammenhengende
sykkelvei mellom de tre tettstedenesom et
sværtpositivt tiltak. Vi stiller imidlertid spørsmålved om forslagetburdevært inkludert i
konsekvensutredningen,
og ber kommunenvurderetiltaket i henholdtil forskriften.
Videre kan vi ikke seat det er sattkrav om reguleringsplanfor tiltaket. Vi ber om at dette
innarbeidesi planbestemmelsenefor å sikre juridisk bindendevirkning.
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Planfaglige råd/merknader
Manglendebestemmelser
knyttet til samferdselsanlegg
generelt
Såvidt fylkeskommunenkan se, er det ikke knyttet bestemmelsertil noenav samferdselsanleggen
e
som er foreslåttavsattgjennomplanen.Vi nevnerher eksempleneover, samtFV 915 fra Lian til
Kobbvågen.Dettegir lav forutsigbarhetfor konsekvensene
av planforslaget.Fylkeskommunen
menerdet kan væreav stor betydningat det fastsetteskrav om reguleringsplanfor fremtidige
anlegg,og ber Bø kommunevurdereå fastsettebestemmelserom plankravknyttet til
samferdselsanlegg
ene.
Bestemmelsenes
§ 1.18 om handel
Nordlandfylkeskommuneer fornøyd medat kommunenhar lagt inn en bestemmelse
meddet
formål å sikre at regionalplanbestemmelse
om etableringav kjøpesenter,jf. fylkesplanenskap. 7.1,
blir ivaretatt.Vår erfaringer imidlertid at begrepetkjøpesenterkan skapemisforståelser,og derfor
bør utdypeseller erstattesmed handel.Jf. denregionaleplanbestemmelsen
skal kjøpesenterforstås
som bygningsmessige
enheterog bygningskomplekser
sometableres,drivesog framstår somen
enhet,samtutsalg somkrever kunde- eller medlemskortfor å få adgang.
Påbakgrunnav dette, ber vi Bø kommunepresiserebestemmelsenes
§ 1.18 om handelytterligere,
for å sikre at dennebådeivaretarregionalplanbestemmelse
jf. fylkesplanenskap. 7.1. og
kommuniserergodt medpublikum. Vi foreslårfølgendetekst:
1.18 Handel
Det er ikke tillatt å etablereforretningmedstørrebruksarealenn 3000m², eller utvide
forretningslik at bruksarealetblir størreenn3000m². Dette gjelderogsåulike
forretningsvirksomheter
i bygningskompleksersometableres,drivesog framstårsomen
enhet.Bruksarealangir her samletareal,ut over salgsflate.
Retningslinjerfor hensynssoner
I plankarteter det bl.a. angitt hensynssoner
for bevaringfriluftsliv (H530), bevaringnaturmiljø
(H560) og bevaringkulturmiljø (H570). Det er imidlertid bareangitt retningslinjersombidrar til å
avklarearealbrukinnenforhensynssonene
for bevaringav friluftsliv. Nordlandfylkeskommuneber
Bø kommunefastsetteretningslinjerogsåknyttet til bevaringav natur- og kulturmiljø. Dette vil
bidra til å avklarearealbruki områdene,og gi de avsattehensynssonene
legitimitet.
Bruk av sentrumsformål i Steine,Straumeog Eidet
Fylkeskommunenserat underformålenetjenesteyting,hotell/overnattingog bevertninggjennom
bestemmelsene
er utelukketfra sentrumsformåli planforslaget.Fylkeskommunener bekymretfor at
dettekan bidra til å undermi
nere målet om at vekstog fortetting hovedsakeligskal skje innenfor
dissetettstedene.Godeog attraktivestederkan bl.a. kjennetegnes
av et mangfoldigtjeneste
- og
kulturtilbud i nærhetenav bolig, slik som omsorgssenter,
skoler,barnehager,forretninge
r,
restauranter,kino og flerbruks kulturlokaler.Vi viser her til fylkesplanensarealpolitiske
retningslinjerfor By- og tettstedsutvikling,kapittel 8.2., punkt f)
Sentrumsområdene
skalplanleggesog tilretteleggesfor handelog kulturtilbud, og tilby godeog
inkluderendemøteplasserfor alle.
Påbakgrunnav det ovenstående,
ber vi kommunenvurderebehovetfor å tillate tjenesteyting,
hotell/overnattingog bevertningi områderavsatttil sentrumsformål
, jf. kommunal
- og
moderniseringsdepartementets
veiledertil kart- og planforskriften
.
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Friluftslivs- og folkehelse
Fylkeskommunene
er delegertmyndighet,etter lov om folkehelsearbeidet
(folkehelseloven)og
tilhørendeforskrifter, til å forvalte ressurserfor å fremmefolkehelsen,understøtte
folkehelsearbeidet
i kommuneneog værepådriverfor å samordnefolkehelsearbeideti fylket.
Fylkeskommunener fornøyd medat Bø kommunehar gjennomførtkartleggingog verdisettingav
friluftslivsområder,som er et viktig kommunaltvirkemiddelfor å identifisere,utvikle og ivareta
arealerfor friluftsliv og naturopplevelse
.
Avgrensingenav tre tettstederhvor det leggesopp til fortetting,og gang- sykkelveimellom disse, er
positivt i et folkehelseperspektiv.
Viktige friluftslivsområderutenfortettstedenekan da bevares,og
det gis god mulighetfor mindrebruk av bil i dagliglivet.Videre er den planlagtekyststienmellom
områdeneen positiv tankesom bør videreutvikles gjennomen reguleringsplanprosess.
Bruk av sentrumsformåli tettstedeneinnebæreri utgangspunktetbareat det kan opparbeides
nødvendiggrøntarealtil bebyggelsen
, jf. kommunal
- og moderniseringsdepartementets
veiledertil
kart- og planforskriften
. Dersomdet alleredeeksistererverdifulle grøntareali disse
sentrumsområdene,
ber vi derfor kommunenvurdereom dissebør ivaretasgjennomet annet
arealformålsomfriområdee.l. Vi ber ogsåkommune
n vurdereom det er særligviktige områderfor
nærfriluftsliv, eller viktige grønnekorridorerrundt tettstedenesom bør angismedhensynssone
for
bevaringav friluftsliv. Sålangt vi kan se, er det ikke angitt noenområderrundt eller i tilknytning til
Steine,Straumeog Eidet med hensynssone
H530.
Friluftslivs- og folkehelsefagliguttalelse:Tomm Jensen,tlf. 99 47 88 81
Samferdsel
Samferdselsavdelingen
har blant annetansvarfor tilrettelegging,planleggingog gjennomføringav
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudeti helefylket. Trafikksikkerhetfor alle
reisendefra hjem til bestemmelsessted
har stort fokus. I arealplanerer lokaliseringav nye boligfelt
og tjenestetilbudi forhold til rutetraseerog transportkorridoreret viktig saksfelt.Havneutbygginger
og havnestrukturi kommunen,ogsåsetti sammenheng
med nabokommunenes
tilbud, er ogsåav
stor viktighet innenforsamferdselsavdelingens
ansvarsområde.
Fylkeskommunener fornøyd medat Bø kommunehar definert tre sentrasom skalvidereutvikles,
og hvor majoriteten av nye boligfelt skal etableres.Dette gir mulighet for å tilby innbyggernegode
kollektivtjenesterlangsetablerteakser.
Når det gjelderforeliggendehøringsutkasttil arealplanfor Bø kommunehar samferdselsavdelingen
ingen spesiellemerknader.
Samferdselsfagligvurdering:Siri Vasshaug,tlf 95 79 68 99
Kulturminnefaglig
Nyeretids kulturminner
Det visestil innsigelsevedr.tilretteleggingfor fritidsboliger på Gaukværøya(som i tillegg til
automatiskfredeteogsåomfatternyeretids kulturminner).
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Somplan- og bygningsmyndighethar kommunenet stort ansvarfor å ivaretasinekulturminnerog
kulturmiljøer ved hjelp av plan- og bygningsloven.Skal nyeretids (ikke- fredete) kulturminnergis et
vern,må detteskje gjennomkommunensarealplanlegging.
Dette er det bl.a. lagt føringer for i Fylkesplanfor Nordland2013-2025, kap. 8.3, hvor følgende
arealpolitiskeretningslinjeinngår:
Kulturminnerog – miljø av stor lokal, regional eller nasjonalverdi skal sikresgjennomden
kommunaleplanleggingensomressursog grunnlag for kunnskapsutvikling,
næringsutvikling,opplevelseav historisk kontinuitet,stedsidentitetog aktiv bruk.
I Bø kommuneer det ikke er foretattregistreringerav kulturminnerav lokal eller regionalverdi, og
kunnskapenom kommunensnyeretids kulturminnerer dermedmangelfull.I trådmed dette
omfatterplanforslagetstemakart«Kulturminner»kun kulturminnersomer fredetetter
kulturminneloven.
I planforslageter Gaukværøyaforslått avsattsom hensynssone
for bevaringav kulturmiljø. Utover
detteer ingenandreikke- fredetekulturminnersikret gjennomtemakart,hensynssone
eller
bestemmelser
i planforslaget.
Vedlagteinnspill fra Riksantikvarenfra 2015ber om at den listeførteBø kirke skal visessom
hensynssone
d), SOSI - kodeH730, på plankartetslik at det går fram at områdeter båndlagtetter
kulturminneloven.I novemver2016 kom oversiktover «Middelalderskekirkestederi Nordland
fylke». Dennedokumentererat ogsåMalnesog Gaukværøyaogsåer fredet. Dissebør ogsåvises
med hensynssone
d).
Mangelfullt kunnskapsgrunnlag
og mangelpå sikring av viktige kulturminneri planforslaget,samt
planensoverordnetenivå, gjør at vurderingeri forhold til kulturminnermå kommepå senereplanog byggesaksnivå.
Pådennebakgrunnvil fylkeskommunensterktanbefaleat det i kommuneplanens
arealdelgis
føringer for at kulturminneverdierskal vurderesog hensyntasi kommunensplan- og
byggesaksbehandling.
Dettekan medfordel gjøresgjennomgenerellebestemmelseri henholdtil
plan- og bygningslovens§ 11- 9 nr. 7 og 6.
Eksemplerpå slike bestemmelser
kan være:
Bevaringav kulturminner,kulturmiljø og kulturlandskapskal vurderesi kommunedelplaner,
reguleringsplanerog byggesaker.
Hensynettil kulturminner,kulturmiljøer og verneverdigebygningerskal ivaretasi
plan- og byggesaker.
For bygningersomi segselv,eller somdel av et miljø, har historisk,arkitektoniskeller
annenkulturell verdi, kan kommunenkreveat det tas hensyntil disseverdienevedendring
eller oppussingav fasade.
Ivaretakelseav kulturminneverdieromhandlerbådede verneverdigebygningene/objektenei seg
selv, og av det helhetligemiljøet/landskapetde inngår i. I planforslageter det gitt bestemmelser
om
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tilpasningav ny bebyggelsetil terrengog landskaptil noenav arealformålene(jf. bestemmelsenes
pkt. 2.2. g), menikke til alle arealformålhvor det åpnesfor byggetiltak.
Det anbefaleså gi generellebestemmelser,
somskal gjeldefor hele kommunen,knyttet til temaet
estetikkog landskap,for eksempel:
I alle plan -og byggesakerskal tiltakets estetikki forhold til segselv, til omgivelseneog til
fjernvirkning vurderes.
Ved planlegging,utbyggingog gjennomføringav tiltak skal nye bygningerog anlegg,samt
endringerav eksisterende,
utformesi samspillmedomgivelsenes
karakter, naturgitte
forhold, kulturlandskapetog byggeskikkenpå stedet.
Riksantikvarenhar utarbeideten eksempelsamlingmedbestemmelser
til arealplaner,somkan gi
inspirasjontil å formuleregodebestemmelser
knyttet til kulturminner.Dennekan lastesnedher:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/216789/1/arealplaner_eksempelsamling_2014
.pdf
Vi gjør oppmerksompå at det manglerretningslinjertil hensynssone
H570 (Gaukværøya).I
henholdtil pbl § 11- 8, skal det i nødvendigutstrekningangisbestemmelser
eller retningslinjerfor
ivaretadethensynetsonenviser. Konkret utforming av retningslinjerfor hensynssonen
vil bl.a.
avhengeav løsningenpå spørsmåletom tilrettelegging for fritidsbebyggelsepå øya.
Kulturminnefagligvurdering,nyeretids kulturminner:Kari Torp Larsen,tlf. 909 58 566.
Automatiskfredetekulturminner
Det visestil innsigelsevedr.tilretteleggingfor fritidsboliger på Gaukværøya.
Det er gjennomplanenikke definert viktige kulturminnemiljøeri Bø kommuneutover de
automatiskfredetekulturminnene.Vi viser derfor til detteslik det er beskreveti uttalelsenfor nyere
tids kulturminnerover. Naturlige områderfor en slik anvendelseav hensynssoner
kan for eksempel
værepå Føre,Holsjøen,Korsnesetog Fruneset/Duken.
Fylkeskommunenhar ikke grunnlagsmateriale
for å kunnevurdere hvorvidt den foreslåtte
arealdisponeringen
for Bø kommuneinnebærer konflikt m.h.t. automatiskfredetekulturminner.De
kjentekulturminneneutgjør sannsynligviskun en liten del av dentotale kulturminnebestanden.
I Bø
kommunemangleråtte, av kommunensi alt 205 kjente kulturminnelokalitetergeometri.
Dette innebærerikke at fylkeskommunenhar sagtseg enig i arealbru
ken etter Kml § 8, 4. ledd, 2.
punkt.Det gjeldersærligområdersom er lagt ut til byggeområder,industriområderog
hytteområder.Fylkeskommunener derfor tilfreds med planensgenerellebestemmelse
1.7. som
ivaretardette.
Kulturminnefagl
ig uttalelse,automatiskfredetekulturminner:Arkeolog Tor- Kristian Storvik, tlf –
93245986.
Akvakultur
Fylkeskommunens
arealpolitiskeretningslinjerpunkt 8.5 punkt j) sier: Arealplanleggingpå alle
nivå må sikre at akvakulturnæringenfår tilstrekkelige og tilfredsstillendearealer til en bærekraftig
produksjon. I detteligger at kommunenegjennomsin arealplanleggingbør leggetil rette for at
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eksisterendeog framtidig akvakulturnæringsikrestilstrekkeligearealerfor sin virksomhet.
Arealenemå være store nok til at anleggenekan utvidesi takt med utviklingen, og i tillegg må det
tilretteleggesfor nye arealerslik at næringakan voksenår denneer klar for det. Fylkeskommunen
vurdererat planforslagetsom foreliggerhensyntarregionalpolitikk i og med at det foreslåsnye
områderfor akvakultur.
AktørenEgil Kristoffersen& sønnerAS er dominerendenår det gjelder akvakulturi Bø kommune.
Ettersomteknologieninnen akvakulturnæringagjør sineframskritt vil næringasesegom etter nye
lokalitete
r for sin virksomhet.Dersomkommunenda ikke, gjennomarealplanarbeidet,
har lagt til
rettefor utviklingen som vi nå ser,vil nye potensiellelokalitetermåttegjennomgåtid- og
ressurskrevende
dispensasjonsprosesser
i forhold til plan- og bygningsloven
.
Dissearealeneer i forslagetlagt ut som reneA –områder(VA), og det er lagt ut et VA -25–område
ved Gaukværøy.I og med at planenikke har med akvakulturi områdenekalt «Bruk og vern av sjø
og vassdrag»(punkt 5.1) er det av stor viktighet at det legges til rettefor en framtidig utvikling av
akvakulturnæringai egne,egnedeområder.
I planforslagetskapittel 5 om «Bruk og vern av sjø og vassdrag»er det ikke tatt medforslag til
bestemmelser
knyttet til de ulike foreslåtteområdene.Fylkeskommunenvil presisereviktighetenav
at det tasmedslike bestemmelser,
særligi forhold til VA - områdenesom foreslåsi Malnesfjorden.
Malnesfjordenhar pr. i dag flere eksisterendemerdbaserteakvakulturanleggog det vil på grunnav
forurensningssituasjonen
i fjorden, spesielti fjordensindre deler,sannsynligvisikke bli tillatt
ytterligerebiomassefor matfiskproduksjoni åpnemerderher.
Når det gjelderområdeVA - 1 visesdet til innsigelsei dettebrevet.
Akvakulturfaglig uttalelse:SteinarRandby,mob. 970 52 148
Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonslederfor Planog miljø
MatheaNybakke
rådgiver

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ikke underskrift.
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