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Byplan   

 

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til 
detaljreguleringsplan for Skålbunes Hyttefelt 
 
 
 
Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet 
påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 
 
VEDTAK 
Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Skålbunes Hyttefelt ut til offentlig 
ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.  
 
Planforslaget er vist på kart datert 23.05.2019 med plan ID 20017 001 og tilhørende bestemmelser 
datert 16.05.2019 og planbeskrivelse datert 16.05.2019. Vedtaket fattes i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.  
 
Sammendrag 
Planforslaget legger til rette for 20 fritidsboliger og nettstasjon for strømforsyning. Det er også 
tilrettelagt for utvidelse av eksisterende boligtomt, utvidelsen er på 830 m² og nytt areal boligtomt blir 
ca. 1 da.  
 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens areadel. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert 
og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort 
i oppstartsmøte/avklaringsmøte 9.6.2017. 
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Saksopplysninger 
Oppstart    
Det ble avholdt oppstartmøte 25.8.2009. Planarbeidet ble midlertidig avsluttet i 2011 på grunn av at 
planlegger avviklet sin virksomhet. 
 
Nytt oppstartmøte / avklaringsmøte med Bodø kommune ble avholdt 2.2. 2017 
Naboer, berørte parter og offentlige instanser ble varslet i eget brev av 27.3.2017. Varsel om oppstart 
av planarbeidet ble samtidig annonsert i Avisa Nordland. Merknadsfrist var satt til 15.05.2017.  
 
Forslagsstiller og grunneier er Stig Skålbones 
Plankonsulent er Karl Skålbones (faglig kompetanse som teknisk utreder, jordskiftedomstolen) 
 
Innspill 
Innspill og høringsuttalelser til planforslaget er tilfredsstillende vurdert i planarbeidet og oppsummert i 
planbeskrivelsen. 
 
Forhold til planverk 
Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til fritidsbebyggelse H45. 
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Planforslaget 
Planen legger til rette for 20 fritidsboliger og nettstasjon for strømforsyning. Det er også tilrettelagt for 
utvidelse av eksisterende boligtomt, utvidelsen er på 830 m² og nytt areal boligtomt blir ca. 1 da.  
Vanntilførsel løses ved tilkobling nyetablert kommunalt nett og det er satt av areal til avløpsanlegg.   
Planen legger opp til at avløpsrør og vannrør i størst mulig grad legges i veggrunn. 
Atkomst er planlagt fra Tverlandsveien. 

 
Det er et relativt godt kollektivtilbud i området med bussforbindelse til Saltstraumen, Misvær/Beiarn 
og Gildeskål/Meløy med holdeplasser på Skålbones og Øyjord. Hyttefeltet er dermed tilpasset 
intensjonene i Bodø kommunes klima- og energiplan om å redusere utslipp fra transport og 
tilrettelegge for kollektivtrafikk. 
 
Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder 
eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap innafor planområdet. Naturbase viser ingen observasjoner av 
nær truede dyrearter i området, men viser en plante-lokasjon innenfor planområdet. Lokaliteten ligger i 
grøntområde og ikke berørt av byggetomter. 
 
Naturområdene rundt hyttefeltet er godt egnet til rekreasjon og lek og Tverlandsveien er egnet for 
sykling. Det er dermed godt tilrettelagt for lek og rekreasjon i tilknytning til hyttefeltet. 
 
Byplansjefens vurdering og konklusjon  
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med kommuneplanens arealdel og tilpasset innspill fra offentlige 
organer og høringsparter med interesser i området. Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig 
grunngitt, dokumentert og utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk og kommunens 
overordnede planer. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 Annelise Bolland  
 Byplansjef  

 
Saksbehandler: David Losvik    
   

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Forslag til reguleringskart 
Vedlegg 2: Forslag til reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 3: Planbeskrivelse 
Vedlegg 4: ROS 


