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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
 
Endring av reguleringsplan for Nepritsletta. Marvolll 
 
Møtedato: 17.06.19    
 
Deltakere fra forslagsstiller: Torgeir Halhjem   
 

Deltakere fra plankonsulent: Even Aursand  
 
Deltakere fra kommunen: Mats Marthinussen, David Losvik, Stig Christoffer Solli, Erlend Andreas 
Meisal, Knut Harberg og Kjetil Christensen  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf: Even Aursand, mob 48121523, even@aursand-arkitekt.no
  
Beskrivelse av planområdet. Samme eksisterende planområde 
Gnr/bnr: 91/3 m.fl.    
Adresse: Marvoll 
Størrelse: Følger planavgrensning for eksisterende plan, med Plan ID 7015.  
 
Beskrivelse av planforslag (type bebyggelse, utnyttingsgrad) 

Det er ønskelig å fortette eksisterende hytteområde innenfor reguleringsområdet merket som 

H63 i kommunens arealplan 2018-2030. En utvidelse av «Reguleringsplan Nepbritsletta, 

Marvoll, C7». 

 

Området er i dag regulert som boligområde, hytteområde, friluftsområde, naustområde og 

Småbåtanlegg. Området er i svært liten grad benyttet av andre enn de som har hytter/hus/naust 

i området. 

 

Det er ønskelig å flytte det innregulerte område for flytebrygge og det er ønskelig å bygge 

molo rundt, da området er svært vindutsatt. Det skal skytes ut fjell for å skaffe dybde til 

anlegget. Massen brukes til molo. Mudring av sjøbunn innenfor molo foretas og deler av 

massen brukes til parkeringsplasser hvor resten av massene legges ut over marka vest for 

dagens parkeringsplass. Matjord tilføres etter behov. Det såes til etterpå. Båtutsettet flyttes litt 

i forhold til opprinnelig plan, da en grenseoppgang viste at opprinnelig båtutsett delvis gikk 

over tomten til 91/4. Småbåthavna kommer da i ly av moloen. 

 

Det er ønskelig å avsette areal for 2 naust på hver side av naustområde N3, kalt N4 og N5, og 

det settes opp ett naust på naustområde N2 og ett naust i område N6. Naustet på N2 ønskes å 

bygges med størrelse på 9,6 m x 4,8 m (46 kvm), for å få plass til båt på 30 fot.  

De andre naustene blir lik naustene i område N3. Det lages båtutsett, vei og parkering til 

naustene. Dette blir en fortetting rundt allerede eksisterende naustområder. 

 

Det er ønskelig å regulere inn en ny boligtomt (B2) og to hyttetomter til, FH8 og FH9, i 

tillegg til hyttetomt FH7 som allerede er utskilt. Det opparbeides vei og parkering til/på hver 

tomt. De nye fritidsboligene og boligen koples til eksisterende vannledning, som er 
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dimensjonert for opp til minst 13 enheter. Tilkopling søkes kommunen. Det etableres egen 

slamutskiller for disse og søkes om utslippstillatelse for «gråvann» til sjø. Den 

eksisterende boligen innenfor området er fra 1852 og holder ikke dagens standard for bolig. 

Den foreslås omgjort til fritidsbolig, mens en ny bolig blir foreslått rett øst for den gamle. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 
I møtet ble forhold knyttet til anlegg i sjø diskutert. Kommunen stiller krav om geoteknisk 
undersøkelse av bunnforholdene som del av planarbeidet. Undersøkelsen må godgjøre at 
grunnforholdene er stabile.  
 
Når det gjelder opparbeiding av veier, parkeringsplass, slipp og molo, opplyste tiltakshaver at det er 
ønskelig å oppnå massebalanse i prosjektet, og at en ønsker å benytte stedegne masser til dette 
arbeidet.    
 
Tiltakshaver opplyste videre at veiatkomsten til eksisterende naustområde er bratt, og det må derfor 
vurderes om det er behov for å endre trase pga. stigningsforhold. Bør også regulere inn veiformål i 
bakkant av naustområdet med snuhammer i enden.  
 
Kommunen opplyste at det finnes to SEFRAK registrerte bygninger innenfor planområdet. 
Planarbeidet må synliggjøre hvordan disse bygningene ivaretas og kulturminneverdien må beskrives.   
 
Planleveransen må også beskrive/redegjøre for renovasjonsløsningen for fritidsbebyggelsen og 
småbåthavnen. Det må etableres slamavskiller for ny bebyggelse.   
 
Når det gjelder hensyn til landskapstilpasning, må planleveransen beskrive hvordan fjellskjæring mot 
sjø skal tilpasses omgivelsene. Det er ønskelig med tiltak som reduserer negativ landskapsvirkning 
mot sjøsiden, samt at det etableres sikringstiltak. Det kan være en mulighet å avtrappe skjæringen.  
 
I planleveransen må det redegjøres for rettigheter til bruk av felles atkomstvei.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
Kommuneplanen; Planområde er avsatt til fritidsbebyggelse nåværende, H63.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gjeldende reguleringsplaner; Nepritsletta. Marvoll. Plan ID 7015 
 
Pågående planarbeid; Etablering av kommunal vannledning i sjø, sør for planområdet.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Planavgrensningen skal følge yttergrensen for eksisterende reguleringsplan. Geodata utarbeider 
planavgrensning og oversender sosifil/pdf til saksbehandler, som oversender filene til plankonsulent. 
Vedlagt oversendelse følger også adresseliste til bruk ved oppstartsvarsel.    
 
Vår rutine for godkjenning av planavgrensning – sett inn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Begrunnelse fra planlegger: Tiltaket er i samsvar med både overordnet plan og detaljplan for 
området og det utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning. 
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Begrunnelse fra kommunen; Ikke KU- krav. Samme begrunnelse som over.  
 
GEBYR 

Gebyrkravet stiles til: Torgeir Halhjem, Ole Rølvågs vei. 19, 8021 Bodø.  
 
Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ. 
 
Plansaker hvor det ikke kan dokumenteres fremdrift vil bli avsluttet etter 12 mnd fra oppstartsmøtet. 
Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRAMDRIFT 
Tiltakshaver ønsker å melde oppstart før sommerferien og forventer å oversende utkast til 
planforslag høsten 2019.  
 
MEDVIRKNING 
Krav om informasjonsmøte ved oppstart av planarbeidet.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 
Ikke tema i møtet. Dette vil bli drøftet ved overlevering av planforslag.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 

• Kopi av annonse for oppstart plansak. 

• Plankart på pdf og sosifil.  

• Planbeskrivelse med ROS og eventuell KU / oppsummering av KU. 

• Planbestemmelser. 

• Eventuell KU 

• Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen, f.eks digital 3D modell. 

• Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 

• For sentrumsområdet kreves modell i 1:500. 

• Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN 
Gjennomgås i møtet. 
 
Legges ved referatet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONKLUSJON 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som endring av plan. 
 
Saksbehandler 1 er Kjetil Christensen og saksbehandler 2 David Losvik 
 
Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist 
på en uke for evt. merknader til referatet. 
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Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 
innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 
adresselisten. 
 
Referent:   
Kjetil Christensen 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra byplan er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Planforslaget må sendes byplan inne 12 mnd. etter oppstartsmøtet. Dersom det går 1 år fra 
oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil byplan avslutte saken. Dersom saken allikevel 
skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 


