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Orientering om departementets vedtak om opphevning av
reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus
og båthavn
Saksopplysninger
Bystyret har i møte 10.12.08 behandlet sak angående departementets vurdering om å oppheve
tidligere reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Bystyret avga
følgende uttalelse:
1. Bystyret anser en oppheving fra departementet side av reguleringsplan for Saltstraumen sjøhus
og båthavn fra 2001 og bebyggelsesplan fra 2003 som en nødvendig konsekvens av
departementets vedtak om å oppheve nylig vedtatt reguleringsendring for området.
2. Bystyret forventer at staten påtar seg det økonomiske ansvaret som eventuelt måtte medføre ved
å oppheve utbyggingsplanene for Knapplundsbukta.

3. Dette kan sees i sammenheng med et eventuelt statlig erverv av området, jfr. brev fra
Fylkesmannen i Nordland til Bodø kommune, og kommunens arbeid med ny kommunedelplan
for Saltstraumen.

Miljøverndepartementets vedtak
Miljøverndepartementet har i brev av 16.01.09 vedtatt å oppheve reguleringsplan og
bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn da utbyggingen anses å være i strid med
nasjonale hensyn knyttet til vern av strandsonen.
Miljøverndepartementet anser seg selv som rette instans for eventuelle erstatningskrav som følge av
vedtaket, men viser til at det i henhold til rettspraksis bare gis erstatning for tapte
prosjekteringsutgifter etter at det er søknad om rammetillatelse. Det er i dette tilfellet ikke søkt
rammetillatelse.
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Departementet anser det som viktig at området tas med i arbeidet med ny kommunedelplan og at
det her også vurderes om det er grunnlag for ytterligere sikring og tilrettelegging for friluftsformål.
Det vises her til pkt. 3 i bystyrets vedtak og fylkesmannens brev av 14. april 2008.

Jørn Roar Moe
Byplansjef
Nina Sandvik
Byplanlegger

Trykte vedlegg:
-

Miljøverndepartementets vedtak, brev av 16.01.09
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Bodø kommune - opphevning av reguleringsplan og
bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn
Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 17. desember 2008 med uttalelse
til Miljøverndepartementets forslag i brev 1. desember 2008 om å oppheve
reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn, med hjemmel
i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 andre ledd.
Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan og bebyggelsesplan for
Saltstraumen sjøhus og båthavn . Utbygging av området anses å være i strid
med nasjonale hensyn knyttet til vern av strandsonen.

Bakgrunn for saken
Miljøverndepartementet vedtok 1. desember 2008 å omgjøre Bodø kommunes vedtak
om reguleringsendring og ny bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthus i
Knapplundsbukta, slik at klager på vedtaket ble tatt til følge. I samme brev varslet
Miljøverndepartementet at det var grunnlag for å oppheve reguleringsplan for
Saltstraumen sjøhus og båthavn av 15. februar 2001, og tilhørende bebyggelsesplan av
25. mars 2003 for det samme området, fordi planene anses å være i strid med nasjonale
interesser knyttet til vern av strandsonen. Bodø kommune ble bedt om å uttale seg til
dette forslaget.

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Myntg. 2 Telefon: 22 24 57 00 Telefaks: 22 24 60 34
Org. nr.: 972 417 882
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Bodø kommune har i brev 17. desember 2008 oversendt bystyrets vedtak 10. desember
2008. Vedtaket lyder slik:
1. Bystyret anser en oppheving fra departementets side av reguleringsplan for Saltstraumen sjøhus
og båthavn fra 2001 og bebyggelsesplan fra 2003 som en nødvendig konsekvens av departementets
vedtak om å oppheve nylig vedtatt reguleringsendringfor området.
2. Bystyret forventer at staten påtar seg det økonomiske ansvaret som eventuelt måtte medføre ved å
oppheve utbyggingsplanene for Knapplundsbukta.
3. Dette kan sees i sammenheng med et eventuelt statlig erverv av området, jfr. brev fra Fylkesmannen
i Nordland til Bodø kommune, og kommunens arbeid med ny kommunedelplan for området.

Miljøverndepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 andre ledd kan departementet av eget tiltak
oppheve eller endre en reguleringsplan dersom den strider mot nasjonale interesser,
fylkesplan eller arealdelen av kommuneplan. Kommunen skal gis anledning til å uttale
seg før departementet treffer slikt vedtak.
Kommunens uttalelse gir ikke grunnlag for å vurdere denne saken annerledes i
departementet enn det som framgår av vurderingen i brevet 1. desember 2008.
Reguleringsplanen fra 2001 og bebyggelsesplanen fra 2003 for Saltstraumen sjøhus og
båthavn åpner for utbygging av sjøhus med 120 boenheter for fritidsbebyggelse, og
tilhørende båthavn m.v. Dette er en mer omfattende utbygging enn det som fulgte av
reguleringsvedtaket som ble opphevet ved departementets klagesaksbehandling 1.
desember 2008. I dette vedtaket vurderte departementet også de tidligere planene for
området i forhold til nasjonale interesser, blant annet på grunnlag av befaring og
tilhørende møte 30. september 2008.
Det foreligger tydelige nasjonale føringer om vern av strandsonen. I gjeldende plan- og
bygningslov § 17-2 er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Selv
om forbudet ikke gjelder for områder som omfattes av reguleringsplan, er det ment å
gjelde som en retningslinje for planleggingen. Miljøverndepartementet viser til St.meld.
nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det framheves her
som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og
friluftsområde tilgjengelig for alle. Gjennom planleggingen skal kystsonen og
strandarealene forvaltes langsiktig og helhetlig ut fra lokale forhold og nasjonale
hensyn. Det skal generelt være en streng praksis ved behandling både av plansaker og
dispensasjoner.
Videre gir ny plandel i plan- og bygningsloven et klart signal til kommunene om en
strengere praksis for bygging nær sjøen.

Miljøverndepartementet mener at Saltstraumen er et unikt natur- og kulturområde, og
at Knaplundsbukta er viktig for friluftslivet og landskapet. Det meste av planområdet
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ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og området er i hovedsak urørt natur uten
bygg eller andre inngrep. En utbygging som det legges opp til gjennom de angjeldende
planene anses derfor å være i strid med det skjerpede nasjonale målet om å unngå
bygging i 100-metersbeltet langs sjøen.

Knaplundsbukta inngår for øvrig i et større område som vurderes vernet i forbindelse
med Marin verneplan for Saltstraumen. Området er således underlagt midlertidige
retningslinjer for forvaltning av områder som vurderes som aktuelle for marint vern, jf.
Miljøverndepartementets brev av 07. april 2005 under "Generelle retningslinjer for
fagmyndighetenes behandling."
Miljøverndepartementet mener på denne bakgrunn at det foreligger slike nasjonale
interesser knyttet til vern av strandsonen at en utbygging i Knaplundsbukta ikke kan
tillates.
I gjeldende kommunedelplan for Saltstraumen av 16. januar 2003 er Knaplundsbukta
vist med skravur og tilhørende bestemmelse om at gjeldende reguleringsplan skal
gjelde. I saksframstillingen til byrådets behandling 17. desember 2008 framgår det at
oppheving av reguleringsplanen fra 2001 og bebyggelsesplanen fra 2003 vil medføre at
reguleringsplan fra 1976 blir gjeldende. I denne planen er det statlig sikrede arealet
avsatt til friluftsområde, mens det øvrige arealet er avsatt til landbruksformål.
Miljøverndepartementet legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å nedlegge
midlertidig bygge- og deleforbud for området for å forhindre utbygging. Departementet
anser det likevel som viktig at området tas med i arbeidet med ny kommunedelplan for
Saltstraumen, slik at det blir en helhetlig plan for området. I dette planarbeidet bør det
også vurderes om det er grunnlag for ytterligere sikring og tilrettelegging for
friluftsformål, jfr. pkt 3 i bystyrets vedtak og fylkesmannens brev 14. april 2008.

Pkt. 2 i bystyrets vedtak gjelder ansvaret for eventuelle erstatningskrav. Det er
departementet som blir rette vedkommende i forhold til eventuelle slike krav.
Departementet viser til at det etter rettspraksis bare gis erstatning for tapte
prosjekteringsutgifter når reguleringsplanen blir opphevet etter at det er sendt søknad
om rammetillatelse. I denne saken legger departementet følgelig til grunn at det ikke vil
oppstå noe erstatningsansvar, idet kommunen ikke har mottatt søknad om
rammetillatelse i henhold til planene fra 2001 og 2003.

Vedtak
Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan for Saltstraumen sjøhus og
båthavn av 15 . februar 2001 og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og
båthavn av 25. mars 2003. Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og
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bygningsloven § 27-2 nr . 3 andre ledd, idet planen anses å være i strid med
nasjonale interesser.

ed hilsen

Erik Solheim

Kopi:
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Norges Miljøvernforbund, Pb 593, 5806 Bergen
Folkeaksjonen Saltstraumen for alle v/Ole-Peer Gullhav, Furulia 19, 8050 Tverlandet
Forum for Natur og Friluftsliv avdeling Nordland, Storgata 39, 8200 Fauske
Naturvernforbundet i Nordland, Pb 1447, 8602 Mo i Rana
Jess Owe Johansen, Solvollveien 1, 8009 Bodø
Solveig Mikalsen, Prinsensgate 129, 8005 Bodø
Olav Paul Jørgensen, Knapplund, 8056 Bodø
Oddgeir og Gunn Tove Nohr, Pb 36, 8056 Saltstraumen
Tove og Svenn Karlsen, Bokkbærv 8, 8026 Bodø
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