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Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, 
Skjerstad 
 

Bystyrets behandling i møte den 12.06.2019: 
 

Forslag 
 

Fra Linda Forsvik, Rødt: 

Alternativ til innstillingen: 

På grunn av konsekvensene for reindrift, beitebruk og naturmangfold avvises planen. 

 

Fra Håkon A. Møller, MDG: 

Utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. Som følge av ny kunnskap om konsekvensene for reindrifta i området, sendes 
saken på begrensa høring til relevante og berørte myndigheter for en ny vurdering. 

 

Fra Ida Gudding Johnsen, V: 

Oversendelsesforslag hvis flertall for utsettelsesforslaget:  



Det må i høringsrunden presiseres at det i planene for hyttefeltet er planlagt et felt med inntil 50 
hytter, og ikke 91 som rapporten om konsekvenser for reindrifta legger til grunn. Det bes også om 
innspill fra høringsinstansene om hvordan en spredt hyttebygging i kommunen vil påvirke 
reindrifta vs. en struktur hvor hyttene samles på avgrensede områder i hyttefelt.  

 

Votering 
 
Utsettelsesforslaget fra Møller fikk 9 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1V, 1MDG). 
Innstillingen ble vedtatt mot 8 stemmer (4R, 2SV, 1SP, 1MDG) 
 

 

Vedtak 
 
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, slik den er vist på plankart med 
planID 2018012, datert 13.05.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 13.05.19. 
Planbeskrivelsen oppdateres i tråd med endringer i plankart og planbestemmelser. 
  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 29.05.2019: 
Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. Som følge av ny kunnskap om konsekvensene for reindrifta i området, sendes saken 
på begrensa høring til relevante og berørte myndigheter for en ny vurdering. 

 

Votering: 

Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer (1MDG, 1SV, 1Rødt) mot 10 stemmer ( 4 AP, 4 H, 1 FRP, 1 
KRF) og falt  

Rådmannens innstilling ble vedtatt mote 3 stemmer (1MDG, 1SV, 1Rødt). 

For innstillingen 10 stemmer ( 4 AP, 4 H, 1 FRP, 1 KRF) 

  

  

  

  

 



Komite for plan, næring og miljøs innstilling:  
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, slik den er vist på plankart med 
planID 2018012, datert 13.05.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 13.05.19. 
Planbeskrivelsen oppdateres i tråd med endringer i plankart og planbestemmelser. 
  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 27.05.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Eldrerådets uttalelse: 
Rådet støtter rådmannens innstilling. 
 
 
 

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 23.05.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Uttalelse: 
Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til rådmannens innstilling. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, slik den er vist på plankart med 
planID 2018012, datert 13.05.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 13.05.19. 
Planbeskrivelsen oppdateres i tråd med endringer i plankart og planbestemmelser. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 



Sammendrag 
 
Planforslaget tilrettelegger for etablering av opptil 50 fritidsboliger (ekskludert eksisterende 
fritidsboliger) med tilhørende atkomstveier, naust og båtplasser. 
 
Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel som sier at området skal benyttes til 
fritidsbebyggelse. Tiltakshaver har strukket seg langt for å imøtekomme merknader i høringen og 
med reduksjonen i antall hytter og ytterligere begrenset utstrekning på hytteområdet mener 
rådmannen at planen tar tilstrekkelig hensyn til beitebruk både for sau og rein. 
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas med de endringer som er gjort etter høring og offentlig 
ettersyn. 
 



Saksopplysninger 
 
Planområdet 
Planområdet ligger ved Skjerstadfjorden, mellom Evenset og Kvalnes i kommunedel Skjerstad (se 
figur 1). 
 

 
Figur 1: Området for planen er markert med rød sirkel 
 
Habilitet 
Grunnet at forslagsstiller har familiære forhold til kommunaldirektøren på Teknisk avdeling er 
både kommunaldirektøren og Byplansjefen inhabile til å fatte beslutninger i denne saken. Saken 
kan allikevel forberedes og legges frem av saksbehandler på Byplan. Kommunaldirektør for 
Utbyggings- og eiendomsavdelingen fungerer som settekommunaldirektør i denne saken.  
 
Bakgrunn og føringer fra tidligere vedtak 
Forslagsstiller er Johan Hernes og plankonsulent er Norconsult AS. 
 
Planområdet omfatter deler eller hele av følgende gnr/bnr 202/4, 202/7, 202/8 og 202/9. Tiltaket 
berører eksisterende kommunal vei, Evensetveien. 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge området for videreutvikling til fritidsbebyggelse med 
tilhørende teknisk infrastruktur og naustområder på Kvalnes i Bodø kommune. 
 
Området har siden 2003 vært avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt har tidligere vært vedtatt av Bystyret i Bodø. Det vises 
til sak 15/69. Vedtaket av planen ble gjort i Bystyret den 18. juni 2015.  
 
Bystyrets vedtak i sak 15/69 ble påklaget av lokale grunneiere samt Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
Bystyret behandlet klagesaken som sak 15/112. Bystyret gjorde den 29. oktober 2015 slikt vedtak: 
  
«Bystyret gir klager medhold i at konsekvensene for sauehold og reindrift er svært mangelfullt 
utredet og opphever sitt vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt.» 
  

Bodø 
Løding 

Skjerstadfjorden 

Saltstraumen Evenset 
Kvalnes 



Bystyrets vedtak i sak 15/112 ble påklaget av tiltakshaver Johan Andreas Hernes. Bystyret 
behandlet klagesaken som sak 16/7. Bystyret gjorde i møte den 11. februar 2016 slikt vedtak: 
  
«Bodø bystyre imøtekommer ikke klagen fra Johan Andreas Hernes på vedtak 29. oktober 2015. 
Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
For å unngå liknende saker i fremtiden ber bystyret rådmannen legge fram en sak for å få på plass 
en egen plan for hyttestruktur i Bodø kommune.»  
 
Fylkesmannen i Nordland behandlet klagesaken i brev datert 30. august 2016. Fylkesmannen kom 
fram til slik konklusjon:  
 
«Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 29.10.15 i sak 15/112.» 
 
Planen ble dermed opphevet. Når saken nå fremmes på nytt er den behandlet som et nytt 
planforslag.  
 
Ny beitebruksplan for Bodø kommune ble vedtatt av Bystyret som sak PS 98/18 i møte den 14. juni 
2018. 
 
Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt ble vedtatt av årsmøtet i distriktet den 08. juli 2018. 
 
Planstatus 
Gjennom rulleringen av kommuneplanens arealdel kom det inn innspill om å endre arealformålet 
til LNFR, men Byplan fant ikke grunn til å endre arealformålet, med følgende begrunnelse: 
«Beiteområde for sau vest for Misværfjorden er på ca. 76 km2 slik at tap av beiteområde på 
mindre enn 0,56 km2 ved bruk av H71 og H72 til fritidsformål er svært lite. Bodø kommune har i 
forslag til revidert KPA omdisponert 4227 daa fra fritidsformål til LNFR.». Det ble i bystyremøtet 
den 14. juni 2018 behandlet forslag om å endre arealformålet til LNFR, men dette forslaget ble 
nedstemt. 
 
Området er avsatt i kommuneplanens arealdel 2018-2030 til fritidsbebyggelse og planforslaget er i 
tråd med formål og bestemmelser i overordnet plan. Det er derfor ikke krav om 
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planforslaget 
Planforslaget har tatt utgangspunkt i den tidligere planen og er supplert og endret med 
utgangspunkt i ny informasjon vedrørende beitebruk og vegetasjonskartlegging. Dette er 
innhentet gjennom beitebruksplanen for Bodø kommune og distriktsplan for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Etter høring er det også utarbeidet en rapport for konsekvenser hyttefeltet kan 
ha for reindriften i området. 
 
Planforslaget tilrettelegger for etablering av opptil 50 fritidsboliger (ekskludert eksisterende 
fritidsboliger) med tilhørende atkomstveier, naust og båtplasser. Det er regulert inn egne felles 
friområder. Det er sikret store grøntområder mellom tomtene i utbyggingsområdene. Det er 
regulert inn faresoner for ras- og skredfare. 
 



 
Figur 2: Planforslaget slik det lå til høring og offentlig ettersyn 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av to adkomster fra Evensetveien, en nordover og en 
sørover. Disse danner et nytt kryss midt i planområdet. Adkomsten til hyttene vil skje via 
internveier. Planforslaget legger også til rette for å etablere gangveier. 
 
Planområdet er redusert i forhold til det som var i den tidligere planen. Dette for å ivareta de 
viktigste vegetasjons-/beiteområdene. Mørkegrønne områder er registrert som svært gode 
beiteområder (se figur 3). Planområdet er også redusert ytterligere etter høring og offentlig 
ettersyn for å imøtekomme merknader i høringen knyttet til beite for sau og rein (se vedlagt 
plankart). 



 
Figur 3: Utklipp fra beitebruksplanen med avgrensning av ny plan i svart og godt beiteområde som ivaretas markert 
med rødt 
 
Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 31. august 2018. Melding om oppstart ble sendt ut den 28. 
september 2018 med frist for å komme med innspill ble satt til 30. oktober 2018. Innenfor firsten 
kom det ni innspill. Innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsens kapittel 5. 
 
Planen var på høring og offentlig ettersyn i perioden 02.03.2019 – 13.04.2019. Det er mottatt 12 
uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i tabellen under. Det er i tillegg avholdt 
møte med reinbeitedistriktet og fylkesmannen den 15.03.2019 og møte med de som har sau på 
beite i området den 06.05.2019. 
 
Uttalelser med kommentar 

Hvem Oppsummert uttalelse Byplans kommentarer 
Beiarn og Bodø Bonde- 
og Småbrukarlag 

Prinsipielt bør det ikke etableres 
hyttefelt i områder hvor det 
tradisjonelt har foregått beite 
 
Området vil være tapt for de som 
beiter i dag og for fremtidige 
beitebrukere dersom det bygges 
hytter i området 

Tas til orientering 
 
 
 
Området er avsatt til 
fritidsbebyggelse og ikke til 
beite i kommuneplanens 
arealdel 

Bjarne Edvartsen Har tinglyst rett til nausttomt og 
veirett på eiendommen 
 

Planen endrer ikke tinglyste 
privatrettslige forhold 
 



Innenfor felt 11 blir det veldig dårlig 
plass til nye hyttetomter grunnet 
terreng og eksisterende hytte 

Tas til orientering 

Bodø Ungdomsråd Planen bør i større grad oppfylle 
krav til universell utforming ved 
adkomstveier og gangparti fra 
parkeringsplass til hyttefeltene  

Krav i TEK17 er gjeldende. Det 
stilles krav til at hyttene skal 
plasseres i terreng på en slik 
måte at de vil ha god 
tilgjengelighet. Bestemmelsen 
er endret for å synliggjøre 
dette bedre 

Eirin Bjune m.fl. 1. Det er feil at denne planen ikke 
har negative konsekvenser for 
landbruket. Kommunen har ikke 
utredet konsekvensene for 
landbruket og de har ikke tatt 
hensyn til det som står i 
beitebruksplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Hyttefeltet vil legge beslag på 

mange ganger sitt areal. Dyrene 
vil ikke bare bli fortrengt fra 
selve feltet, men fra en stor 
radius utenfor. 

 
 
 
 
 
3. Jordskifteretten har i dom (Sak 

nr . 16-0003444REN-JBOD 
KVALNES) kommet til at det er 
felles beiterett i hele utmarka 
mellom Skjerstadfjorden og Rv. 
812. Hyttefeltet vil føre til en 
kraftig reduksjon av 
fellesbeitets verdi. 
 
 
Feltet er stort og ligger kloss 
opp mot et tinglyste vårbeite. 
Vårbeite for sau vil i praksis 
bortfalle hvis hyttefeltet 
realiseres. 

Området er i 
kommuneplanens arealdel 
avsatt til fritidsbebyggelse.  
Planområdet er redusert 
innenfor det avsatte arealet 
for fritidsbebyggelse for å 
ivareta det beste beitet for 
sau i tråd med 
beitebruksplanen og 
maksimalt antall hytter 
redusert til 50 for å begrense 
de negative konsekvensene 
for beitedyr ytterligere  
 
Flere hytter i området vil 
medføre økt aktivitet både i 
og rundt hyttefelt, både med 
f.eks. støy, turgåere og 
hundehold. Maksimalt antall 
hytter innenfor området er 
redusert til 50 for å begrense 
de negative konsekvensene 
for beitedyr 
 
Planområdet er plassert på de 
områdene med dårligst beite, 
og de områdene med best 
beite holdes utenfor 
planområdet. Etter høring er 
området og antall hytter 
redusert for å begrense de 
negative konsekvensene for 
beitedyr 
 
Retten til vårbeite innenfor 
eiendom 202/4 gjelder på 
tidlig vår når det ikke er 
tilgjengelig beitbar vegetasjon 
på 202/2 og 202/5, med en 



 
 
 
4. Området på Kvalnes, H71 og 

H72, som er regulert til 
hyttebygging, bør omgjøres til 
LNFR. Det ble sendt innspill om 
dette. Hvorfor ble ikke 
endringen gjennomført da 
arealplanen sist ble rullert? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Utbygger har hånd om 3 

gårdsbruk på Kvalnes, men 
verken bor i bygda eller driver 
aktivt jordbruk. Bodø kommune 
må bruke de mulighetene som 
finnes i lovverk og reguleringer 
for å håndheve bo- og 
driveplikten og arbeide for 
levende bygder. 

 
6. Dårlig vei og økt trafikk vil øke 

risiko for påkjørsler og skape 
vansker og farlige situasjoner 
ved både beiteslipp, tilsyn og 
sanking. 

 
 
 
7. Fastboende og bønder vil bli 

marginalisert hvis hyttebyen 
bygges. 

 
 
 

øvre tidsavgrensning på 1 
måned hver vår 
 
Det ble gitt innspill 
vedrørende endring av avsatt 
arealformål fra 
fritidsbebyggelse til LNFR til 
KPA 2018-2030. Byplans 
kommentar var: 
«Beiteområde for sau vest for 
Misværfjorden er på ca. 76 
km2 slik at tap av beiteområde 
på mindre enn 0,56 km2 ved 
bruk av H71 og H72 til 
fritidsformål er svært lite. 
Bodø kommune har i forslag 
til revidert KPA omdisponert 
4227 daa fra fritidsformål til 
LNFR.» (4.23 km2) 
 
I bystyrets behandling ble det 
fremmet forslag om å ta ut 
områdene. Forslaget ble 
nedstemt 
 
Tas til orientering, men dette 
er ikke noe som styres 
gjennom reguleringsplanen og 
planbehandlingen. Det må tas 
med rette myndighet som er 
Landbrukskontoret 
 
 
 
 
Evensetveien er en kommunal 
vei. Det vil være 
uforholdsmessig å pålegge 
forslagsstiller å bedre denne 
veien. Kommunen er ansvarlig 
for sikkerhet og vedlikehold av 
veien 
 
Flere fritidsboliger i området 
vil kunne bidra med et marked 
og kjøpere av varer og 
tjenester som kan komme 
Skjerstad kommunedel til 



 
 
 
8. Dagens klimakrise og behov for 

matsikkerhet fordrer at vi tar 
vare på gode utmarksbeiter. 

gode og bidra til økt 
attraktivitet 
 
Tas til orientering. 
Hytteområdet plasseres på de 
områder som er dårligst egnet 
for beite 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Det foreligger ingen innsigelser til 
planen 
 
Planfaglige råd 
Registrerer at planforslaget er 
utformet slik at konflikt med de 
viktigste naturfaglige interessene er 
redusert. 
 
Den lokalt viktige forekomsten av 
strandeng og strandsump vest for 
Sollbonen vil imidlertid bli vesentlig 
negativt berørt og vil stå i fare for å 
miste sin verdi som naturtype 
 
 
Planforslaget er mangelfullt i 
beskrivelsen av reindriftas bruk av 
området og i vurderingen av 
virkningene planen har for 
reindriftsinteressene 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen er enig i at det er 
bedre etablere fritidsboliger i egne 
avgrensede byggeområder fremfor 
i større LNFR-områder med spredt 
bebyggelse eller gjennom 
dispensasjoner. Slike områder må 
imidlertid avklares opp mot 
reindriftsinteressene og området 
på Kvalnes burde ha vært vurdert 
nærmere ved sist rullering av 
Kommuneplanens arealdel 
 
Ber om å få tilsendt utredningen 
når den er ferdig og forutsetter at 

Tas til orientering 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
Miljøfaglig utredning viser at 
denne naturtypen er relativt 
vanlig i Bodø og Salten. Det er 
en større og bedre forekomst 
like øst for planområdet som 
ikke berøres 
 
Det er utarbeidet 
reindriftsfaglig utredning for å 
se på reindriftas bruk av 
området og virkningene av 
planforslaget. Denne 
konkluderer med at et 
hyttefelt med 91 hytter kan få 
vesentlige negative 
konsekvenser for reindriften. 
Se mer om dette under 
vurderinger 
 
Området har vært avsatt til 
fritidsbebyggelse siden 2003. 
Til sist rullering av KPA kom 
det ønsker om å ta ut området 
og det ble da vurdert og 
funnet at hytteområdet kunne 
bli liggende. Se for øvrig 
avsnitt under vurderinger for 
mer vedrørende forholdet til 
overordnet plan.  
 
 
Utredningen er sendt 
Fylkesmannen og utredningen 



kommunen legger utredningen til 
grunn for saksbehandlingen 

har ført til at området og 
antall hytter er betydelig 
redusert for å begrense de 
negative konsekvensene for 
beitedyr 

Ivar Bjerkli m.fl. Det bør gjøres en 
konsekvensutredning knyttet til 
landbruksinteresser 
 
 
 
 
 
 
Det er tinglyst beiterett i området 
og en uavgjort odelsløsningssak 
som også har beiterett 
 
Det er myrområder innenfor 
planområdet som bør bevares, 
samt registrerte naturtyper av lokal 
verdi og flere rødlistearter som 
hekker og oppholder seg i området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbyggingen må stanses grunnet 
jordvernhensyn 
 
 
 
 
 
 
Det er reintråkk i hyttefeltet 
 
 
 
Området må tilbakeføres til LNFR 
av hensyn til overstående punkter 

Planen er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og 
det er ikke krav til 
konsekvensutredning etter 
forskriften. Det er allikevel 
utarbeidet beitebruksplan og 
utredet konsekvenser for 
reinbeite  
 
Tas til orientering. Planen 
endrer i utgangspunktet ikke 
på privatrettslige forhold 
 
Området er redusert etter 
høring hovedsakelig for å 
begrense negative 
konsekvenser for beitedyr, 
men dette har også positiv 
effekt for myrområdet som nå 
ivaretas. Det er i 
artsdatabanken registrert én 
rødlisteart like utenfor 
planområdet (Nebbstarr). 
Denne oppholder seg i 
våtmyrområder og ofte i 
kulturlandskap ved kysten. Se 
for øvrig kommentar til uttale 
fra Fylkesmannen vedrørende 
registrert naturtype i området 
 
Området er avsatt til 
fritidsbebyggelse og 
inneholder ikke dyrket mark. 
Området og antall hytter er 
betydelig redusert for å 
begrense de negative 
konsekvensene for beitedyr 
 
Det er ikke registrert verken 
trekkveier eller flyttveier for 
rein i området 
 
Tas til orientering 
 



 
De miljømessige prinsippene i 
naturmangfoldloven er ikke 
tilstrekkelig ivaretatt i planen og 
dette må konsekvenssutredes 
 
 
 
 
 
 
Det er utført analyser som tilsier at 
utbyggingen kan medføre redusert 
vannmengde for eksisterende 
bebyggelse 
 
 
 
 
Veien til hyttefeltet går gjennom et 
gårdstun og med så stor trafikk som 
hyttefeltet vil medføre blir det fare 
og belastning for både mennesker 
og dyr 
 
 
 
Ber om at det blir foretatt en 
befaring 
 
Det står i planbeskrivelsen at det 
ikke er noen fastboende på 
Kvalnes, kun 3 fritidsboliger. Dette 
er uriktig da det er ett hus med 
fastboende 
 
Evensetveien er av dårlig forfatning 
i dag og det ferdes mye sau på, og 
ved veien. Med økt trafikk grunnet 
hytteområdet vil problemet øke. 
Veien må opprustes og har 
kommunen tatt dette med i 
beregningen? 
 
Med så mange hytter følger det 
med en mengde mennesker som vil 
legge press på marka og skape uro 
for beitedyr 
 

 
Området er avsatt til 
fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel og 
det er ikke krav til 
konsekvensutredning etter 
forskrift om 
konsekvensutredninger. 
Relevante temaer er 
beskrevet i planbeskrivelsen 
 
Dersom tiltakene som planen 
legger til rette for medfører 
redusert vannmengde for 
eksisterende bebyggelse, må 
det gjøres avbøtende tiltak for 
at vannmengden ikke 
reduseres 
 
Evensetveien er en kommunal 
vei. Det vil være 
uforholdsmessig å pålegge 
forslagsstiller å bedre denne 
veien. Kommunen er ansvarlig 
for sikkerhet og vedlikehold av 
veien 
 
Området har vært befart flere 
ganger 
 
I planbeskrivelsen menes det 
innenfor planområdet. Dette 
er presisert bedre etter høring 
 
 
 
Evensetveien er en kommunal 
vei. Det vil være 
uforholdsmessig å pålegge 
forslagsstiller å bedre denne 
veien. Kommunen er ansvarlig 
for sikkerhet, vedlikehold av 
veien og eventuell opprusting 
 
Antall hytter er redusert 
betraktelig etter høring for å 
begrense de negative 
konsekvensene for beitedyr 
 



Lokalbefolkningen og lokal næring 
vil komme i kraftig mindretall i 
forhold til hyttebefolkningen noe 
som fører til maktforskyvning og at 
lokale kan få problemer med å bli 
hørt i konfliktsituasjoner 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 

Kvikstad Skole Grendelag Vi som hører til her blir boende i 
bakgården til flere hundre 
hyttebeboere som vil komme til å 
dominere området med sin ferdsel 
og aktivitet på bekostning av 
landbruksnæringen, reindrift, vilt, 
jakt, fiske, båtliv og stedets 
egenart. 
 
Ber om at planen legges til side 
inntil det er utarbeidet plan for 
hyttestruktur slik Bystyret vedtok i 
behandlingen av plansaken i 2016 
 
 
 
 
 
Hvorfor er ikke områdene H71 og 
H72 på Kvalnes vurdert tilbakeført 
til LNFR slik vi i innspillet til 
kommuneplanens arealdel ønsket? 
Det bes om at planen legges til side 
inntil dette er vurdert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er feil at området har vært 
avsatt til fritidsbebyggelse siden 
2003 
 
 
 
 
Det er vanskelig å påvise vesentlig 
positiv næringsmessig effekt av de 

Området er redusert og antall 
hytter er redusert til 50 etter 
høring 
 
 
 
 
 
 
Det er utført et større arbeid 
gjennom kommuneplanens 
arealdel hvor hyttestrukturen 
er gjennomgått og over 4000 
daa ble omgjort fra 
fritidsbebyggelse til LNFR.  
 
 
 
Hytteområdene på Kvalnes 
ble vedtatt av Bystyret at de 
skulle bestå som 
fritidsbebyggelse. Byplans 
kommentar til innspillet var 
som følger: «Beiteområde for 
sau vest for Misværfjorden er 
på ca. 76 km2 slik at tap av 
beiteområde på mindre enn 
0,56 km2 ved bruk av H71 og 
H72 til fritidsformål er svært 
lite. Bodø kommune har i 
forslag til revidert KPA 
omdisponert 4227 daa fra 
fritidsformål til LNFR.» 
 
Området ble lagt inn som 
område for fritidsbebyggelse 
av tidligere Skjerstad 
kommune og videreført av 
Bodø kommune etter 
sammenslåingen i 2005 
 
Flere fritidsboliger i området 
vil kunne bidra med et marked 



hyttene som allerede er bygget sør 
for Skjærstadfjorden 
 
 
 
 
En hytteutbygging vil komme i 
konflikt med landbruk og reindrift 
 
 
 
 
Føler at det er forskjellsbehandling 
hvor andre hytteforslag blir avvist, 
mens en stor hytteby er greit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyttebyen vil sperre for beitedyr og 
vilt som beveger seg mellom fjellet 
og havet. Det er ikke satt av 
korridor for beitedyr gjennom/forbi 
de nye tettbygde hyttefeltene. 
 
 
Planen beslaglegger fortsatt beiter 
av best kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mener at egnetheten for flytekai er 
for dårlig og at det ikke er tatt 

og kjøpere av varer og 
tjenester som kan komme 
Skjerstad kommunedel til 
gode og bidra til økt 
attraktivitet 
 
Området er redusert og 
maksimalt antall hytter er 
redusert til 50 for å begrense 
de negative konsekvensene 
for beitedyr 
 
De andre forslagene som ble 
fremmet til rulleringen av 
kommuneplanens arealdel 
ønsket å legge inn nye 
områder for fritidsbebyggelse 
i LNFR-områder i nærheten av 
eksisterende hytteområder. 
Disse be derfor avslått og ikke 
tatt med i planen. 
Hytteområdene på Kvalnes 
ligger allerede inne som 
område for fritidsbebyggelse 
og av hensyn til forutsigbarhet 
i planverket skal en da kunne 
forvente at et planforslag som 
er i tråd med arealbruken skal 
kunne behandles 
 
Området er redusert etter 
høring for å på en bedre måte 
ivareta muligheten for at 
beitedyr skal kunne passere 
relativt uforstyrret forbi 
hyttefeltet 
 
De områdene som tas til 
hyttebygging er stort sett av 
lav bonitet (lav verdi som 
beite), men det er noen små 
flekker med høy bonitet som 
tas. De store 
sammenhengende 
beiteområdene ligger utenfor 
planområdet 
 
Egnethetsanalysen er utført 
av fagpersoner og lokale 



hensyn til lokale vinddata og 
strømforholdene i fjorden. Er 
bekymret for at dersom det viser 
seg at det ikke vil være mulig å 
anlegge flytekai vil dette legge 
press på omkringliggende 
ankringsplasser 
 
Foreslår å redusere området for å 
bevare de beste beiteområdene og 
trekke bebyggelsen lengst mulig 
vekk fra bygdeveien slik at man 
ivaretar sørsiden av bygdeveien 
som sammenhengende 
beite/viltkorridor 

forhold er tatt med i 
vurderingen. Det vil være 
nødvendig å beskytte flytekai 
med bølgedemper samt andre 
avbøtende tiltak ved 
ekstremvær 
 
 
Området er redusert etter 
høring, nesten i tråd med 
ønsket. I vest, sør for 
Evensetvegen ligger det 
allerede eksisterende hytter 
og det er ønskelig av hensyn 
til en samlet utbygging å 
fortsatt ha disse områdende 
til fritidsbebyggelse. I øst 
trekkes bebyggelsen vekk fra 
de beste beiteområdene og 
vekk fra bygdeveien slik at 
områdene rundt og sør for 
bygdeveien i større grad kan 
benyttes til korridor for 
beitedyr og vilt 

Nordland Bonde- og 
Småbrukarlag 

Selv om antall hytter er noe 
redusert og feltet er flyttet noe, vil 
ikke beiteretten kunne bli nyttet 
som før. Vi krever derfor en 
konsekvensanalyse som belyser 
hvor mange hytter området kan 
tåle, samtidig som beiteområdet 
kan utnyttes optimalt 
 
 
 
Det er viktig at samfunnet sikrer 
arealer til matproduksjon. 
Hyttefeltet vil være et irreversibelt 
inngrep og legger beslag på større 
områder enn selve feltet. 
Hytteområdene H71 og H72 bør 
omgjøres til LNFR 
 
Fellesbeite på Kvalnes/Evenset er 
det eneste sammenhengende 
utmarksområdet der sau kan 
slippes på sommerbeite. Området 
har vært brukt til beite så langt 
noen kan huske og er godt 

Området er avsatt i 
kommuneplanens arealdel til 
fritidsbebyggelse og ikke til 
beite (LNFR). Området er etter 
høring redusert og maksimalt 
antall hytter er redusert til 50 
for å begrense de negative 
konsekvensene en 
hytteutbygging kan ha for 
beitedyr i området 
 
Gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel i 
2018 ble over 4000 dekar 
omgjort fra fritidsbebyggelse 
til LNFR. Områdene på Kvalnes 
ble vedtatt opprettholdt til 
fritidsbebyggelse 
 
Området er etter høring 
redusert og maksimalt antall 
hytter er redusert til 50 for å 
begrense de negative 
konsekvensene en 



opparbeidet og det er lite rovdyr 
eller andre konflikter i dag 
 
Bo- og driveplikten må håndheves 

hytteutbygging kan ha for 
beitedyr i området 
 
 
Dette må tas med rette 
myndighet som er 
Landbrukskontoret 
 

Sametinget Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk freda samiske 
kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor 
ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget. 

Tas til orientering 

Skjerstad 
Kommunedelsutvalg 

Vi er innforstått med at 
hyttebygging i området må tillates 
med på følgende vilkår: 
• Antall hytter må reduseres 

vesentlig 
• Før hyttebygging kan komme i 

gang må den kommunale veien 
opprustes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ber om at behandling av 
reguleringsplanen utsettes inntil 
rettslig tvist om eierskapet til ett av 
brukene på Kvalnes er rettslig 
avklart da dette kan ha betydning 
for bruken av område til beite 

Planen har etter høring 
redusert antall hytter fra 91 til 
50 og med rekkefølgekrav om 
at feltene vest i området skal 
bygges før hytter på 
resterende område kan 
etableres. Evensetveien er en 
kommunal vei. Trafikkfaglig 
utredning viser at veien vil 
kunne ha redusert 
fremkommelighet i perioder, 
spesielt på våren, men at 
trafikkmengden som 
hyttefeltet generer ikke vil 
kreve at veien må opprustes. 
Når nå antall hytter er 
ytterligere redusert kan man 
ikke se at det skal være 
nødvendig å sette et slikt 
rekkefølgekrav 
 
Privatrettslige forhold har i 
utgangspunktet ikke 
innvirkning på en plan. Planen 
kan således behandles og 
vedtas uavhengig av en slik 
tvist. Når det gjelder beiterett 
vil ikke avgjørelse av denne 
tvisten kunne gi noen andre 
føringer enn de som allerede 
foreligger fra 
jordskifterettsdommen. 
Eiendommen det er tvist om 
har samme beiterett som de 



andre eiendommene. Se mer 
om dette under vurderinger 

Statens Vegvesen Evensetveien er kommunal veg der 
kommunen er vegmyndighet. 
Vi har ingen merknader til denne 
reguleringsplanen. 

Tas til orientering 

Tora Margrete Olsen Vi har tinglyste rettigheter til vår 
eiendom 202/8. Vi har nausttomt 
og rett til å hogge en favn ved per 
år innenfor det planlagte 
hytteområdet. 
 
Vi har også en muntlig avtale med 
tidligere eier om at vi kan hente 
vann fra en vannåre ovenfor myra 
på øversiden av veien, nå er vi redd 
vi mister denne muligheten 
 
Vi synes ellers ikke noe om å havne 
midt inne i et stort hyttefelt 

Privatrettslige forhold endres i 
utgangspunktet ikke som følge 
av planen 
 
 
 
Planen legger til rette for at 
det skal lages felles 
vannløsning for hyttene i 
området 
 
 
Tas til orientering 

 
Endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn 
Det er utarbeidet rapport for konsekvenser for reindriftsnæringen. Rapporten er vedlagt saken. 
 
Østlige deler av planområdet er redusert. Dette gjelder utbyggingsområdene BFR3, BFR4, BFR7 og 
BFR9 samt grønnstruktur GF4 og veiarealene SV3, SV4 og SGG3. Endringer er gjort i plankartet.  
 
Maksimalt antall hytter er redusert fra 91 til 50, tabellen i planbestemmelsene over hytter i hvert 
felt er endret. Bestemmelsen for universell utforming er justert for å bedre synliggjøre intensjon 
og krav til universell utforming 
 
Planbeskrivelsen endres med ny informasjon vedrørende rapport for konsekvenser for reindriften 
samt oppdatert etter reduksjon av planområdet og reduksjon av antall hytter som kan etableres. 
Tekst vedrørende beiterett justeres etter merknader i høringen. Det skal gjøres en presisering 
vedrørende eksisterende bebyggelse i planområdet. Av tidsmessige årsaker oppdateres 
planbeskrivelsen etter vedtak.  
 
Endringene gjøres for å imøtekomme merknader vedrørende beite for sau og rein og for å 
begrense de negative virkningene en hytteutbygging i dette området kan ha. Endringene fører til 
en reduksjon i forhold til det som har vært på høring og offentlig ettersyn og planen trenger derfor 
ikke å sendes på ny høring. 
 
Rapport vedrørende konsekvenser for reindriftsnæringen 
Etter møte med Saltfjellet reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nordland den 15.03.2019, samt 
planfaglige råd i uttalelsen fra Fylkesmannen ble det bestilt en uavhengig utredning av 
konsekvenser den planlagte hytteutbyggingen kunne få for reinbeite i området. Utredningen er 
utført av Ecofact Nord AS. Rapporten er overordnet og har hatt som forutsetning at det bygges 91 
hytter og bygger hovedsakelig på informasjon gitt gjennom intervju med reinbeitedistriktet. 
 



Rapporten konkluderer med at influensområdet til hyttefeltet er et viktig vinterbeite. Vinterbeite 
er en minimumsfaktor i distriktet. Siden området til tider også benyttes som kalvingsland har 
området svært stor verdi for reindriftsnæringen. 
 

 
Figur 4: Kart over vårland. Saltfjellet reinbeitedistrikt er markert med svart strek. Kilde: Hentet fra rapporten 
  
En antar at en etablering av 91 nye hytter i området vil føre til en betydelig økning i vinteraktivitet 
i Blåfjellområdet. Under skisesongen vil turgåing gjøre området uegnet til kalving og vil trolig føre 
til at reinen slutter å bruke området i fra slutten av februar og utover våren. Rapporten 
konkluderer derfor med at påvirkningsgraden ligger i overgangen mellom «forringet» og «sterkt 
forringet». Dette fører til at tiltaket vi ha stor negativ konsekvens for reindriften.  
 
Beitebruksplanen 
Beitebruksplanen for Bodø kommune ble vedtatt av Bodø bystyre i møte den 14. juni 2018. 
 
Beitebruksplanen trekker følgende frem for Kvalnes/Evenset beiteområde: 
 
«Består av fjell og utmark i området som ligger øst for gårdene Koddvåg, Gillesvåg, nord for 



gårdene Børelva og Hogndalen, vest for Ytre Kvikstad og sør for gårdene Kvalnes og Evenset. I 
dette beitet går det sau og rein. Beitet er begrenset og allerede i knappeste laget for 
dyrene som beiter der.  
Det er omtrent 20 fritidshus i beitet i dag. Hytter og den aktiviteten det medfører er foreløpig på et 
akseptabelt nivå. Hvis det bygges flere hytter vil det snart bli konflikter mellom beitebruk, 
bebyggelse og trafikk av folk og hunder i dette området. 
 
Fordeler: Det er et avgrenset og oversiktlig område, med mye folk som går i fjellet. Dyrene 
blir observert og det blir gitt tilbakemelding til dyreeier. Det er lite tap til rovdyr. 
 
Utfordringer: Sau blir påkjørt både langs grusveien mot Evenset-Kvalnes og langs riksveien. 
Det har vært flere episoder med løshunder som har jaget, skadet og drept sau. 
I mange år har sau trukket ned på Kvikstad. Dette skaper problemer for både beitebrukere og 
de som bor på Kvikstad. 
Det er også utfordrende å holde sauene innenfor gjerdet i Koddvåg/Gillesvåg. 
Det er lite tap av beitedyr til rovdyr i området, men gaupe er sporadisk et problem og ørn er et 
stabilt problem.». 
 
Beiterett 
Siden forrige planbehandling er det gjennomført en juridisk vurdering av beiteretten innenfor 
eiendommen hvor planområdet ligger. Det fremgår av dommen i Salten jordskifterett fra 
31.08.2016 at beiteretten innenfor hyttefeltet er begrenset til vårbeite, til det er beitbar 
vegetasjon på rettighetshavernes eiendommer og oppad begrenset til 1 måned hver vår. 
 

Vurderinger 
 
Forhold til kommuneplanens arealdel 
Planområdet ligger innenfor området H71 som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Området har vært avsatt til fritidsbebyggelse siden området var en del av Skjerstad 
kommune og videreført etter sammenslåingen i 2005. Når man gjennom kommuneplanens 
arealdel bestemmer hvilken bruk de ulike områdene skal ha, så betyr dette nødvendigvis at arealet 
ikke skal ha en annen bruk, men gjeldende bruk kan foregå inntil området tas i bruk til det det er 
avsatt til. Dette gjelder også beitebruk. Forutsigbarheten i planverket og styringen av arealbruk er 
hovedårsaken til å ha en kommuneplans arealdel. Det er svært viktig at både myndigheter, 
grunneiere, interesser, naboer og andre kan forholde seg til den avsatte arealbruken i planen. 
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bodø bystyre den 14. juni 2018 og da med flertall for at 
området skal kunne benyttes til fritidsbebyggelse. 
 
Det må vurderes i neste rullering av kommuneplanens arealdel om resterende areal av områdene 
H71 og området H72 bør endre formål til LNFR for å gi en klar føring for at antall hytter i området 
har ved gjennomføring av detaljreguleringsplanen nådd sin maksgrense i dette området. 
 
Utredningskrav 
Siden planen et i tråd med kommuneplanens arealdel og området er avsatt til fritidsbebyggelse er 
det ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det har siden 
forrige behandling blitt utarbeidet Beitebruksplan, Distriktsplan for reinbeitedistriktet og egen 
utredning av konsekvenser en bygging av 91 hytter i området kan få for reindriften i området. 



Rådmannen mener disse utredningene er et godt grunnlag for å si noe om konsekvensene for 
både sauebeite og reindrift. 
 
Beite for rein 
Det kommer ikke frem at det er noen vesentlige konflikter knyttet til arealet hvor hyttene skal 
bygges. Konflikten ligger i at aktiviteten i utmarka økes grunnet hyttefeltet. Rapporten som er 
utarbeidet legger stor vekt på at Blåfjell-området er kalvingsland og at aktiviteten som 91 hytter vil 
kunne skape i fjellet på vinterstid vil være betydelig.  
 
At det kalves i Blåfjell-området har verken kommet frem tidligere eller kan dokumenteres i 
distriktsplanen eller annen informasjon kommunen har tilgjengelig. Rapporten avgrenser også 
kalvingsområdet til syd for Snefjellet (Lurfjell-området), ca. 6 km unna det som kan regnes som 
influensområde for hyttefeltet (se figur 4).   
 
I distriktsplanen står det følgende om vinterbeite, vårbeite, kalvingsland og flytting: 
 
«3.1 Vinterbeite  
Øst for Bjøllåvassdraget mot riksgrensen og nordover mellom Salten og Beiarfjorden. Kystnære 
områder med halvøyer og øyer innenfor Meløy-, Gildeskål- og Bodø kommune kan også være 
aktuelle, men alt avhenger av beiteforhold. Hvis beiteforholdene tilsier at man ikke kan holde 
flokken samlet, praktiseres det spredt beitebruk, for å utnytte beiteressursene på mest mulig 
måte.» 
 
«3.3 Vårbeite  
Fra riksveien mellom Misvær og Beiardalen i nord mellom Bjøllådalen i øst og Baiardalen i vest og 
videre sørover til Riebbevagge og mot Stormdalen. Også Lurfjell, halvøya mellom Saltenfjorden og 
Skjerstadfjorden. Dette avhenger av snøforhold, og hvilke vinterbeiter som er benyttet det aktuelle 
året.  
 
Kalvingsområde er i Riebbevagge med tilhørende fjell og daler mot Beiardal, Tollådal og Harrodal i 
nord. Nord- og sør Bjøllåvatn i øst, Stalloroggi og Gila i sør er det sentrale kalvingsområdet som blir 
brukt hvert år. Reinen trekker av natur mot dette området for å kalve. Dette er noe som reinen har 
nedarvet over generasjoner. Lurfjellområdet blir også brukt som kalvingsområde de årene hvor det 
er tilfredstillende snø- og beiteforhold i området.» 
 
«3.5 Flytting/ flyttemønster mellom årstidsbeiter  
Ved flytting til vinterbeite ved kysten, brukes det i hovedsak lastebiler. Det foretas også tradisjonell 
flytting etter bakken til ulike områder.  
Deler av flokken trekker/strøver også selv ut til kystnære områder når beiteforholdene på innlandet 
er låste.» 
 
Distriktsplanen er vedtatt av årsmøtet i distriktet den 08. juli 2018. Distriktsplanen er et nyttig 
verktøy for kommunene for å kunne forvalte arealene i kommunen til det beste for 
reinbeitedistriktene. Distriktsplanen for Saltfjellet reinbeitedistrikt er relativt detaljert for hvor det 
er kalvingsland. Blåfjellområdet blir brukt til vinterbeite. Reinokser samt noen simler kan trekke til 
området på senvinteren/våren. Det kan da forekomme enkelte år at det kalves i området. 
 
Kalvingsland skal ha sterkt vern og bebyggelse, tiltak og aktivitet som kan forstyrre kalvingen bør 
ikke forekomme. Selv om det noen år kan forekomme at det kalves innenfor influensområdet til 



Kvalnes hyttefelt av noen få simler må dette tillegges mindre vekt enn om tiltaket fikk konsekvens 
for hele reinflokkens kalvingsland. Rådmannen mener derfor at rapporten er for streng i sin 
vurdering av områdets verdi for reindriften. Området har dog verdi som kystnært vinterland. 
 
I området i dag er det allerede rundt 20 hytter, det er etablert tursti fra Krakvika med tur-
postkasse ved Storvannet og det drives jakt, fiske og friluftsliv i området. Rapporten legger stor 
vekt på at vinteraktiviteten i Blåfjell-området vil øke betydelig dersom det etableres 91 hytter på 
Kvalnes. Adgangen fra hytteområdet og terrenget i området begrenser sterkt mulighetene for 
skigåing i Blåfjellområdet (se figur 5). 
 

 
Figur 5: Terrenget i området er både kupert og bratt (mørkere svart indikerer brattere terreng) og innbyder i liten 
grad til skigåing. Hytteområdet er markert med rød sirkel og adkomst til området (spesielt vinterstid) er markert 
med røde streker 
  
Ved etablering av nye hytter på Kvalnes vil det bli mer aktivitet i utmarka enn det er i dag. Men 
denne aktiviteten vil stort sett komme om sommeren/høsten når reinsdyrene uansett ikke er i 
dette området. Om vinteren vil aktiviteten trekkes mot Beiarn og lengre sør i Skjerstad hvor det er 
mer stabile snøforhold og tilrettelagt for vinteraktivitet. Reinsdyrene vil dermed i liten grad bli 
berørt av økt aktivitet som følge av den planlagte hyttebyggingen. Reguleringsplanen legger opp til 
et mer sjørettet hyttefelt og det er mer naturlig å tenke at mesteparten av aktiviteten vil være 
sjørettet. 
 
Rådmannen mener at basert på dette er rapporten for streng i sin vurdering av konsekvenser for 
reindriften og at det vil være mulig å gjøre avbøtende tiltak for å begrense de negative 
konsekvensene hyttefeltet kan få for reindriften. Hovedsakelig gjøres dette ved å begrense 
maksimalt antall nye hytter i feltet til 50. I tillegg opprettholdes rekkefølgekrav som sier at 
områdets vestlige deler skal bygges ut før man kan ta i bruk resterende deler av hyttefeltet. Bodø 
kommune er også i dialog med fylkesmannen og de to reinbeitedistriktene i kommunen for å 
kunne legge planer og gjøre tiltak som bidrar til bevisstgjøring og bedre styring av friluftsliv og 
aktivitet i områder hvor det er reindriftsinteresser. Dette er et arbeid som går utenfor denne 
detaljreguleringsplanen, men som vil kunne være med å bidra til at også aktiviteten i utmarka i 
Blåfjell-området kan begrenses av hensyn til reinbeite. 
 



Beite for sau 
Den nye planen er på bakgrunn av beitebruksplanen redusert fra forrige planbehandling slik at de 
beste beiteområdene er bedre ivaretatt. Etter høring og offentlig ettersyn er området redusert 
ytterligere og maksimalt antall hytter er redusert betraktelig for å begrense de negative 
konsekvensene hyttefeltet kan få for beitedyr. Korridoren som binder beiteområdene på Evenset 
med beiteområdene på Kvalnes vil i stor grad holdes åpen langs gammelveien sør i området, for å 
unngå at beiteområdet fragmenteres. Hyttefeltet har unngått å ta de beste beiteområdene og ved 
at antall hytter reduseres betraktelig samt feltet flyttes enda lengre vekk fra de beste 
beiteområdene mener rådmannen at planen tilstrekkelig ivaretar beitedyr i området. 
 
Evensetveien 
Evensetveien er en kommunal vei. Trafikkfaglig utredning viser at veien vil kunne ha redusert 
fremkommelighet i perioder, spesielt på våren, men at trafikkmengden som hyttefeltet generer 
ikke vil kreve at veien må opprustes. Det stilles allikevel krav til at det skal gjennomføres en 
tilstandsvurdering av veien, og at denne må være godkjent av kommunen før byggetillatelse kan 
gis. Når nå hyttefeltet reduseres ytterligere vil behov for opprusting av veien bli mindre og noe 
som ligger enda lengre frem i tid. Kommunen må vurdere når en eventuell opprustning av veien vil 
være nødvendig. 
 
Grunnvann 
Det er ikke kommunal vannforsyning i området og tiltakshaver er dermed pålagt å etablere egen 
godkjent vannforsyning til hyttefeltet. Det skal bores etter grunnvann på egen eiendom innenfor 
planforslaget. Det må tas hensyn til eksisterende vannkilder i området. 
Vannressursloven gir bestemmelser for vannuttak og grunnvassboring og om tiltaket vil være 
konsesjonspliktig. 
 
Konsekvenser av planen 
Planen vil bidra til at kommunalt vedtatt hyttestruktur, hvor kommunen ønsker å samle 
hytteutbyggingen i kommunen innenfor regulerte hyttefelt og unngå spredt hytteutbygging 
gjennom dispensasjoner, ivaretas. En videre hytteutbygging på Kvalnes vil bidra til at det kommer 
et marked både for varer og tjenester som vil kunne komme Skjerstad kommunedel til gode. 
Hyttefeltet vil bidra til at man i Bodø kan tilby tidsriktige hyttetomter i kort avstand fra 
hovedveinettet og i nærheten av Bodø og tilbud. 
 
Planen bidrar også til at dagens beitebruk, spesielt for sau, i området vil bli berørt. Selv om 
beiterettighetene fortsatt vil gjelde vil det i praksis være vanskelig å få til noe beite inne i 
hyttefeltet. Hyttefeltet vil også bidra til økt bruk av områdene rundt feltet og utmarka som også 
berører reinbeite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusjon og anbefaling 
 
Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel som sier at området skal benyttes til 
fritidsbebyggelse. Planen er i tråd med de bestemmelser og føringer som gjelder for ny 
hyttebebyggelse. Tiltakshaver har strukket seg langt for å imøtekomme merknader i høringen og 
med reduksjonen i antall hytter og ytterligere begrenset utstrekning på hytteområdet, mener 
rådmannen at planen tar tilstrekkelig hensyn til beitebruk både for sau og rein. 
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas med de endringer som er gjort etter høring og offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Roger Jenssen 
  Fungerende kommunaldirektør 

Saksbehandler: Mats Marthinussen  
 
 

Trykte vedlegg: 
 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse (ikke oppdatert) 

Utrykte vedlegg: 
 

1. Alle uttalelser 
2. Rapport om konsekvenser for reindriftsnæringen 
3. Beitebruksplan med vedlegg 
4. Egnethet flytekai 
5. Rapport kulturminner 
6. Skredrapport 
7. Jordskiftedom 
8. Klage Saltfjellet reinbeitedistrikt 
9. Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt 

 
Utrykte vedlegg er tilgjengelig på: https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-
behandling/category2666.html  
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 

https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html
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