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Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i
Skjerstadfjorden og høring av planprogram
Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene i
Skjerstadfjorden. Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene.
I den forbindelse legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn iht. PBL. § 11-12. Planprogram,
planavgrensning og informasjon om arbeidet ligger på alle kommunenes servicetorg, inklusiv
servicetorget i Misvær, Stormen bibliotek, rådhuset i Saltdal, rådhuset i Fauske og på kommunenes
hjemmesider.

Arbeidet med kystsoneplanen er delt opp i tre faser:
1. Forslag til planprogram: Planprogrammet er en arbeids-, utrednings- og medvirkningsplan og skal
danne grunnlag for planarbeidet. I løpet av planprosessen vil det bli arrangert allmøter i de enkelte
kommunene. Det vil bli annonsert om tid og sted for disse. Planprogrammet skal vedtas politisk i
alle kommunene.
2. Utredninger og planløsninger: Innspill om bruk og vern av fjorden vil bli vurdert og utredet før
forslag til plan fremmes politisk behandling i de enkelte kommunene og planforslag sendes på
høring.
3. Planforslag og planbehandling: Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse sendes ut på høring
og offentlig ettersyn i seks uker. Planvedtak forventes gjennomført i de enkelte kommunestyrene i
løpet av 2018.
Planavgrensning og planinformasjon:
Det påpekes at de 3 kommunene utarbeider en felles arealplan bare for sjøområdene gjennom et
interkommunalt plansamarbeid. Denne planen blir til slutt en del av den enkelte kommunes
kommuneplan. Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan Saltstraumen i Bodø kommune,
planen inkluderer Misværfjorden og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden. Indre fjordsystemer i Fauske
tas med herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet. Landområder omfattes ikke av
planområdet med unntak av øyer i fjorden.
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Forslag til planavgrensning.

Innspill til planarbeidet
Det er ønskelig med innspill på bruk og vern av Skjerstadfjorden. Dette kan eks. gjelde utvikling av
næringsliv (oppdrett, reiseliv m.m.), ivaretakelse av naturverdier, friluftsinteresser m.m. Frist for innspill
er satt til 4.8.2017.
Endring av arealbruk i eksisterende plan
Det er ønskelig med innspill på kommunenes gjeldende planer i sjø: vil dere opprettholde planene slik de
foreligger eller vil dere ha endret arealbruk. Kom med forslag og begrunn forslagene. For å se på
kommunenes planer i sjø klikk dere inn på https://kommunekart.com/. Søk opp hver enkelt kommune
og velg kommuneplaner.
Innspill sendes til:
Skriftlige innspill sendes som e-post eller som post til underliggende adresser. Ved forslag til utbygging
se krav til dokumentasjon (under).
E-post: postmottak@bodo.kommune.no
Adresse: Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø
Nettside: http://bodo.kommune.no/arealplaner
Facebook kommer etter hvert.
Innspill MERKES med «Høring planprogram kommunedelplan for Skjerstadfjorden», saksnr. 2017/10796.
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Krav til dokumentasjon ved forslag om utbygging
Alle innspill til nye eller utvidete arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått
arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Hvis formålet krever tilrettelagt atkomst så skal det
også vises på kartet hvordan atkomst kan løses. Innspillet må informere om:
1.
2.
3.
4.

Lokalisering og omfang på kart, inkludert adkomst til området.
Hvilken type utbygging/inngrep. For akvakulturanlegg SKAL forankringsområder vises.
Ved tekst redegjøres for intensjon, omfang om annen kjent bruk av området.
Beskriv brukens påvirkning innen tema som naturmiljø og kultur.

Innspill til kartleggingstema
Friluftsliv i sjø og fra land
For registrering av friluftsinteresser er det viktig med innspill til planen. Dette gjelder områder i sjø og
områder på land i strandsonen. Kommunen vil følge opp med friluftsregistreringer i hver kommune.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokalisering og omfang på kart (land og sjø)
Beskrive hvilken bruk (aktivitet) og fiskeart (kveitefiske, torsk, sei etc.).
Brukerinteresser (kommunens innbyggere, tilreisende fra nabokommuner, regional bruk).
Bruksperiode (sommer, vår, vinter, høst.)
Er fiskeplassen/stedet/området mye brukt?.
Adkomstmuligheter (parkering god/dårlig).

For påtegning på kart kan en benytte de ulike kommunenes kartløsninger til dette arbeidet.
Naturmangfold
Sjøørret
I forbindelse med arbeidet ønsker kommunene tilbakemelding på gode oppvekstområder for sjøørret.
Oppvekstområdene har nær sammenheng med fritidsfiske. Det er derfor ønskelig med en nærmere
beskrivelse av området:
1. Gode fiskeområder for sjøørret (land/sjø)
2. Når på året
3. Type sjøørret som fås (størrelse)
De som ønsker å bidra aktivt kan gi innspill til registreringsarbeidet innen de ulike temaene, eller
melde seg som ressursperson innen ett tema.
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Spørsmål til planlegging og kartleggingen kan rettes til følgende kontaktpersoner:
Kommune
Navn
Tlf
e-post
Bodø kommune
Kjetil
75 55 53 52
Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no
Christensen
David Losvik
75 55 52 26
David.Losvik@bodo.kommune.no
Fauske kommune
Gunnar Myrstad 75 60 40 72
Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no
Saltdal kommune

Frode Tjønn

75 68 53 67

frode.tjoenn@saltdal.kommune.no

Med vennlig hilsen
Ivar Skogset
Virksomhetsleder
Saltdal kommune

Annelise Bolland
Byplansjef
Bodø kommune

Rune Reisænen
Enhetsleder plan og utvikling
Fauske kommune

Frode Tjønn
Arealplanlegger

David Losvik
Kjetil Christensen
Arealplanleggere

Gunnar Myrstad
Arealplanlegger

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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