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1 Sammendrag  

Planforslaget tilrettelegger for etablering av opptil 50 fritidsboliger fordelt på 8 felt med tilhørende 
atkomstveier, naust og båtplasser på Kvalnes i Bodø kommune.  Friområder og grøntområder er 
sikret i planforslaget. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført arkeologisk befaring, gjort 
vurdering av skredfare, utarbeidet kartgrunnlag med 1 m koter, skisseplan for VA og 
egnethetshetsanalyse for flytekai, samt gjort grovprosjektering av trafikkarealer.  

Tiltaket medfører justering av formålsgrensen for fritidsboliger i forhold til gjeldende kommuneplan og 
åpner for bygging innenfor 100 metersonen. Tiltaket er i hovedsak i tråd med hensikten i gjeldende 
kommuneplan, tiltakets estetiske konsekvens vurderes som liten og tiltaket vurderes ikke å ha noen 
negative virkninger for tilgrensende områder.  

Det legges vekt på at Kvalnes skal være et hyttefelt med gjennomgående høy standard på 
bygninger, veger, naust og annen infrastruktur, og at hyttefeltet skal tilpasses eksisterende terreng 
og omgivelser på en måte som ivaretar feltets standard.  Sammenhengen mellom fritidsboligene og 
adkomsten ned til sjøen er i denne sammenheng meget attraktiv og svært viktig for å kunne utvikle 
dette feltet til et hyttefelt av høy standard.   

Det er i planens bestemmelser (§6) tatt inn et rekkefølgekrav:   

Før utbyggingen starter innenfor planområdet, dvs. før første byggetillatelse gis skal det være 
utført en tilstandsvurdering av den kommunale vegen. Tilstandsvurderingen skal godkjennes av 
teknisk avdeling i Bodø kommune. Det tas utgangspunkt i denne ved vurdering av skader 
anleggstrafikken eventuelt påfører vegen. 
 
Fritidsbebyggelse innenfor feltene BFR1, BFR2, BFR5, BFR6, BFR7 og BFR8 skal være ferdig 
utbygd før det kan startes utbygging i øvrige felt innenfor planområdet (BFR3 og BFR4). 
 
Det kan ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse for fritidsboliger eller naust før veg, parkering, 
vannforsyning, avløp og elektrisitetsforsyning er etablert. 
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2  Innledning 

2.1 HENSIKT MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for videreutvikling til fritidsbebyggelse med 
tilhørende teknisk infrastruktur og naustområder på Kvalnes i Bodø kommune. 

 

2.2 TILTAKSHAVER, PLANKONSULENT OG EIERFORHOLD 

Tiltakshaver er grunneier Johan Andreas Hernes. 

Planarbeidet utføres av Norconsult AS, Postboks 234, 8001 Bodø. 

Norconsult AS er engasjert som rådgivningsfirma. Oppdragsleder ved denne revisjonen har vært 
senior rådgiver Morten Selnes.  

Planområdet omfatter deler eller hele av følgende gnr/bnr 202/4, 202/7, 202/8 og 202/9. Tiltaket 
berører eksisterende kommunal vei, Evensetveien.  

 

2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Området har siden 2003 vært regulert til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I gjeldende 
kommuneplan KPA 2018-2030 er området avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Gjeldende 
kommuneplan ble vedtatt i Bystyret den 14. juni 2018.  Vi viser i denne sammenheng til kap 3.1.  

Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt har tidligere vært vedtatt av Bystyret i Bodø.  Vi viser her 
til sak 15/69 for Bystyret. Bystyret gjorde den 18. juni 2015 slikt vedtak:   

Det innarbeides i bestemmelsen at feltene 10 til 19 kan bebygges med 50 hytter. Feltene 1 til 
9 avventes inntil det foreligger ny gjennomgang av konsekvensene for beitenæringen i det 
aktuelle området.  

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. 

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. 
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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.  

 

2.4 BEITEBRUKSPLAN 

Beitebruksplan for Bodø kommune 2018-2021 ble behandlet av Bystyret som sak PS 98/18.  
Bystyret gjorden den 14. juni 2018 slikt vedtak: 

Bodø bystyre vedtar framlagt Beitebruksplan 2018- 2021.  
 
For å fullføre vegetasjonskartleggingen må det gjøres en vegetasjons- og 
beitekartlegging i alle beiteområdene. Nødvendige økonomiske midler til fortsatt 
vegetasjonskartlegging inntil alle beiteområdene i kommunen er kartlagt vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2019 – 2022.  

 

Vi viser her til kap 4.10 for videre vurdering av Beitebruksplanen i forhold til detaljreguleringsplanen 
for Kvalnes hyttefelt.  

I denne sammenhengen er det relevant å vise til Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt (2018-
2023) vedtatt på årsmøte den 08. juli 2018.  

 

2.5 OPPSTARTSMØTE - KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Det er avholdt oppstartsmøte den 31. august 2018. Det foreligger referat fra møtet. Spesielle 
problemstillinger ble drøftet i møtet:  

 Det vil ikke være behov for ekstern plankonsulent da plandokumentene fra forrige 
planprosess kan benyttes som grunnlag 

 Beitebruksplanen er ferdig med kartlegging av området 

 Området avgrenses slik at de beste beiteområdene ikke inngår i planområdet 

 Det bør varsles for et utvidet område enn bare de nærmeste naboene, i tillegg til 
interesseorganisasjoner 

Bodø kommune har vurdert at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning. Saken faller 
ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Området er planavklart i kommuneplanens 
arealdel.  

Kontaktperson i Bodø kommune er Mats Marthinussen.  
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2.6 OPPSTARTSMELDING - AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET 

Tiltakshaver varslet planoppstart i brev datert 28. september 2018.  Det ble varslet om oppstart av 
reguleringsarbeid for hytteområde på Kvalnes.  Frist for å komme med innspill til oppstartsvarselet 
ble satt til 30. oktober 2018. Innspill er oppsummert i kapittel 5. Innspill er vedlagt denne 
planbeskrivelsen.  

Planområdet er redusert i forhold til den tidligere planen for å bedre ivareta de beste 
beiteområdene.  

Planavgrensningen følger sjøen i nord, eksisterende hytteområde i vest, eksisterende skogsvei i 
sør og avgrenses mot de beste beiteområdene i øst. Skogsveien har sin avkjørsel fra Evensetveien 
øst for planområdet. Denne tas med for at skogsveien skal kunne opparbeides og brukes som 
adkomst til hytter i den sørlige delen av hyttefeltet. 

Det varslede planområdet er ca 267 daa.  

Følgende planavgrensning er varslet:  

 

Figur 1. Planavgrensning – j.fr. oppstartsvarsel datert 28.11.2018.  
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2.7 HØRINGSPROSESS 

Detaljreguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn den 01.03.2019 med høringsfrist den 
13.04.2019. Ved høringsfristens utløp var det innkommet 12 uttalelser:   

 

Det vises til kapittel 5.  

 

2.8 BYSTYRETS VEDTAK 12. JUNI 2019.  SLUTTBEHANDLING 

Bystyret i Bodø sluttbehandlet detaljreguleringsplanen som sak PS 19/134 den 12. juni 2019 og 
gjorde slikt 

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. 

Planbeskrivelsen er oppdatert i hht Bystyrets vedtak.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 OVERORDNEDE PLANER 

Området er i gjeldende kommuneplan Kommuneplanens Arealdel (2018-2030) regulert til framtidig 
fritidsbebyggelse (område H71 og H72).  Kommuneplanen ble vedtatt i Bystyret den 14. juni 2018.   

Det resterende arealet er regulert til LNFR område med spredt boligbebyggelse.  

 

Figur 2. Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2018-2030.  Arealene H71 og H72 er avsatt til 
«fritidsbebyggelse framtidig».   

 

I figur 3 har vi lagt inn planområdet (figur 1) inn i kommuneplanens arealdel som viser plasseringen 
av planområdet sett i forhold til område H71 og H72.  Planområdet ble som en følge av innspill til 
oppstartsvarselet og høringsuttalelser redusert og avgrenset på nytt. Avgrensningen i figur 3 viser 
derved avgrensningen etter innspill fra oppstartsvarselet og høringsprosessen.   

Planområdet vil berøre H71 og deler av H72 samt noe areal avsatt til LNFR-område i den sørlige 
delen av planområdet.  
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Figur 3. Planområde inntegnet i forhold til H71 og H72. Planområdet er begrenset i forhold til 
oppstartsvarselet (figur 1.  Kilde: Kommunekart.com 

 

Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel vedr Fritidsbebyggelse er gitt i § 5.3. 
Fritidsbebyggelse. Det er ikke gitt spesielle bestemmelser eller retningslinjer til områdene H71 og 
H72.  

I planbeskrivelsen til Kommuneplanens arealdel er det i kapittel 4.10 Fritidsbebyggelse bl.a. vist til 
at Bodø kommune i KPA 2014 avsatte ca 30.000 daa til formål fritidsbebyggelse. Ca ¾ av arealet 
er ikke utbygd. I rulleringen av KPA i 2018, ble det gjennomført en vurdering av disse områdene i 
den hensikt å redusere eventuelle ulemper for landbruk og utmarksnæringer samt å redusere 
inngrep i viktige natur, landskaps- eller friluftsområder, kulturlandskap og drikkevannskilder. 
Områdene er også vurdert i forhold til mulig naturfare. På denne bakgrunn ble 28 områder vurdert 
og tilbakeført til LNFR-område, redusert eller endret.  

Som det framgår her, er områdene H71 og H72 ikke blant de områdene som ble vurdert tilbakeført 
til LNFR-område i denne sammenhengen.   

 

3.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 
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3.3 TILGRENSEDE PLANER 

Det er ingen tilgrensende planer i området. 

 

3.4 TEMAPLANER 

Det er ingen gjeldende temaplaner i området ut over Beitebruksplanen som er referert i kap 2.4 og i 
kap 4.10.  

 

3.5 STATLIGE RETNINGSLINJER/RAMMER/FØRINGER 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer. Det er 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Det er kun redegjort for retningslinjer/rammer/føringer 
som er spesielt viktig i forbindelse med planforslaget. 

Naturmangfoldloven 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, og som grunnlag for samisk 
kultur. 

 

3.6 ANALYSER/UTREDNINGER 

I forbindelse med tidligere planarbeid er det gjort en vurdering av egnethet til flytekai. Viser til kap. 
6.4. Det er også gjort en skredvurdering. Viser til kap. 4.12. 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 
forhold 

4.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger øst for Saltstraumen og Skålbunes i Bodø kommune.   

Planområdet ligger mellom Kvalnes og Evenset langs Evensetveien. Evensetveien tar av fra Fv812 
ved Kvikstad.  

 

Figur 4. Plasseringen av planområdet satt inn i en terrengmodell sett mot sørvest. Gule områder 
viser plassering av bebyggelse.  Brune områder viser plassering av naust. Grunnlag; Google Map.  

 

4.2 AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Det er i dag tre hytter i planområdet. Det går en kommunal vei – Evensetveien - gjennom området 
og en privat skogsvei langs planområdets sørlige grense. Denne skogsveien oppgis å være den 
gamle ferdselsveien mellom Kvikstad og Evenset. Utover dette benyttes området til sauebeite og 
rekreasjon for hytteeiere.  

4.3 LANDSKAP 

Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning mellom Kvalnesflåget i sør og Skjerstadfjorden i 
nord. Det høyeste punktet i planområdet ligger i sørøst. Området har flere bare fjellknabber 
orientert sørøst/nordvest. Terrenget er bratt ned mot sjøen på nordsiden av disse knabbene. 
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Figur 5. Planområdet i fugleperspektiv sett mot sør. Fargekoder – se figur 4.   

 

 

Figur 6. Lav- lyngrik bjørkeskog.  Blåbærbjørkeskog.  Foto, Marit Lunde 26.11.2012, utsikt mot 
nord. 
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Figur 7. Lavhei. Foto, Marit Lunde 26.11.2012, fjellknabber. 

 

4.4 NATURVERDIER 

Den kommunale veien deler området i en sørlig og nordlig del. Planområdet omfatter myrområder, 
områder med tett lav bjørkeskog og fjellknabber. I øst er det en gresslette / beitemark med ujevn 
overflate. Området har en del mindre stier fra sau og andre beitedyr. 
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Figur 8.  Lavhei med lav- lyngrik bjørkeskog.  Foto, Marit Lunde 26.11.2012. 

 

4.4.1 Vegetasjon 

NIBIO har i 2017 utarbeidet et vegetasjonskart over Kvalnes-området.  Dette vegetasjonskartet ble 
vedlagt sak PS 98/18 under Bystyrets behandling av beitebruksplanen (se kap 2.4.).   

Vegetasjonen i planområdet er sammensatt av følgende vegetasjonstyper:  

 2c: Lavhei. (lys gul farge på kartet) Denne vegetasjonstypen finnes på åpne knauser og 
rabber. Langs kysten er skogbunnen oftest dominert av gråmose.  Se fig 7 og 8.   

 4a: Lav og lyngrik bjørkeskog. (lys grøn farge på kartet). Denne vegetasjonstypen preges 
ofte av tett bjørkekratt i små forsenkninger i tilknytning til 2c Lavhei.  Se fig 7 og 8.   

 4b: Blåbærbjørkeskog. (mellomgrønn farge på kartet). Dette er en vanlig utforming av 
bjørkeskog der skogbunnen er dominert av blåbærlyng og enkelte grasasrter. Se fig 6.  
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 4c: Engbjørkeskog (mørk grøn farge på kartet). Dette er en frodig bjørkeskog med 
skogbunn dominert av urter og gras. Enkelte steder finnes utformingen 4g hagemarkskog. 
Denne skogstypen er som oftest et resultat av tidligere kulturmark – igjengrodd engmark, 
beitemark.  

 8c: Fattig sumpskog. (lys grøn – blåstripet farge) Dette er en fuktig og artsfattig bjørkeskog 
der skogbunnen som oftest er dekket av mose og fuktighetskrevende arter. Denne typen 
finnes som oftest i tilknytning til myr som kantskog.   

 9c: Grasmyr. (violett farge) Dette er en artsfattig myrvegetasjon dominert av starr og 
halvgras.   

Generelt bærer området preg av gjengroing (fig 6-8) av sekundærskog, noe som tyder på mindre 
uttak av skog til brensel og mindre bruk av veiteområder enn tidligere.   

For en mer nøyaktig beskrivelse av disse vegetasjonstypene, viser vi til NIBIOs rapport som følger 
vegetasjonskartet og Beitebruksplanen som vedlegg.  

 

Figur 9. Vegetasjonskart over Kvalnes.  NIBIO 2017. Vedlegg til beitebruksplan for Bodø 2018-
2021. 

 

4.4.2 Vurdering i forhold til kalkrike strandberg og strandenger 

Det er påvist naturtyper som strandeng, kalkrikt eksponert kalkberg og strandsump av lokal verdi i 
området. Verdifastsettelse av slike naturtyper er vanskelig i og med at man ikke har en tilstrekkelig 
oversikt over disse naturtypene i Bodø / Salten. Vi viser her spesielt til notat fra Miljøfaglig 
utredning datert 08.08.2014. Notatet viser bl.a. til en undersøkelse av aktuelle lokaliteter i Bodø 
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kommune og som bekrefter at Bodø har representative lokaliteter av meget høy kvalitet.  
Lokaliteten ved Kvalnes blir i en slik sammenheng av mindre interesse.  

Kalkrike eksponerte strandberg, kalkrike strandenger og strandsumper kan ikke sies å være 
uvanlige naturtyper i Bodø / Salten. Utformingene av disse naturtypene på Kvalnes er av begrenset 
omfang.   

Sett i forhold til planområdet, er disse naturtypene i hovedsak representert i nordøstre del og i 
hovedsak utenfor planområdet slik det er utformet nå. 

4.4.3 Vurdering av myrvegetasjon 

Myrvegetasjonen i planområdet utgjør et areal på ca 4,5 daa anslått etter flyfoto.  Myrarealene i 
østre del av planområdet ser ut til å være relativt grunne myrer noe som kan ha sammenheng med 
tidligere kultivering og torvtekt til brensel, torvstrø etc.   Myra i øst kan være noe dypere, men vil ut 
fra erfaring neppe ha en gjennomsnittlig torvmektighet på mer enn om lag 1 meter. Myrdybde er 
ikke målt.  

Myrer er viktige naturtyper og viktige innslag i forhold til artsmangfoldet.  Myrene kan også ha en 
funksjon som karbonlager. Når det gjelder karbonlagerkapasiteten er myrene små, grunne og trolig 
tidligere kulturpåvirket. Denne funksjonen vurderes derfor å være meget beskjeden.  

Sett i forhold til naturmangfold, er myrene på Kvalnes av en artsfattig utforming og uten spesielle 
strukturer som gjør myrene interessante sett i forhold til naturmangfold og naturtype. Myrene på 
Kvalnes er en naturtype som er vidt utbredt i Nordland. Ut fra en vurdering i forhold til 
naturmangfold og naturtype, vil disse myrene ha en begrenset verdi.  

4.4.4 Vurdering av vegetasjon i forhold til beitebruk og avgrensning av 
planområde 

NIBIO konkluderer i sin vurdering av Kvalnes med at;  

«Nesten halvparten av arealet på Kvalnes kommer inn i klassen mindre godt beite. Men området 
har også en stor andel frodig engbjørkeskog hvor om lag halvparten er godt kultivert med stort 
innhold av beitegras. Et stort innslag av blåbærbjørkeskog med god beiteverdi bidrar også til at 
området vurderes til å være et svært godt beiteområde1.» 

De gode / svært gode beiteområdene er knyttet til blåbærbjørkeskog og engbjørkeskog.  Disse 
vegetasjonstypene finnes i hovedsak øst i området ved Kvalnes-gårdene.  Arealene med disse 
vegetasjonstypene er alt vesentlig tatt ut av planområdet slik det nå foreligger.  

 

 

 

                                                      
1 NIBIO Rapport. 2018, kap 5.4.2.  Vedlegg til Beitebruksplan for Bodø 2018-2021.  
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4.4.5 Vurdering i forhold til rødlistearter 

Det er i Miljøbase angitt forekomster av ansvarsarter – dvs arter der Norge har mer enn 25% av 
Europeisk bestand.  I denne basen inngår derved også svært vanlige arter som f.eks molte.   

 

Figur 10. Ansvarsarter i området.  Kilde: Miljøstatus.no 

 

Det er angitt forekomst av Nebbstarr i området.  Denne arten er i norsk rødliste (2010) angitt som 
NT – nær truet. Arten nebbstarr kan være vanskelig å artsbestemme i felt.  Rødlistestatusen kan 
avspeile at utbredelsen av denne arten er lite kjent.  

Det er i forrige planprosess (2014) framkommet at det er hekkeplass for havørn innenfor 
planavgrensningen. Opplysninger om rovfuglers hekkelokaliteter er unntatt offentlighet.  Vi har 
innhentet opplysninger fra Fylkesmannen i Nordland.  Disse gjengis her:   

 Lokaliteten lengst nordøst: Havørnreir registrert med antatt hekking i 2014 
 Lokaliteten lengst i sørvest: Havørnreir registrert med antatt hekking i 2001 (har ikke data 

fra etter det) 

Vi har etter oppfordring fra Fylkesmannen i Nordland gjort kartet mer omtrentlig for å unngå en 
nøyaktig lokalisering (figur 11).  
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Figur 11. Hekkelokaliteter for Havørn.  Kilde:  Ø Skogstad Fylkesmannen i Nordland.  Bearbeidet 
av Norconsult AS.   

 

4.5 KLIMA 

Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning.  

Ved målestasjon for Bodø Lufthavn er dominerende vindretning hovedsakelig østlig. Dominerende 
sommervind kommer fra NNV til SSV. Vind fra SV retning gir normalt høyere vindhastigheter enn 
vind fra V og NV. Nordlig vindretning i sommersesongen er normalt representert med lavere 
vindhastigheter, men vind fra nord har gjerne lavere temperaturer og den følte effekten av vinden 
vil være sterkere.  

Hovedretning for innkommende bølger er fra øst. Bølgene som kommer inn mot Kvalnes er lokalt 
genererte vindbølger fra Svefjorden og Skjerstadfjorden. 

 

4.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Nordland fylkeskommune gjennomførte befaring i området 11.7.2013. Det ble ikke påvist konflikt 
med automatisk fredete kulturminner eller andre verneverdige kulturminner. Det vises til rapport fra 
Nordland fylkeskommune. 
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4.7 BEBYGGELSE 

Det ligger to hytter sørøst i planområdet og en i nordre del av planområdet. Tilgrensende området 
har også spredt bebyggelse av gårder og hytter med naust. 

 

4.8 DEMOGRAFISKE FORHOLD 

Det er ingen fastboende i området, kun tre fritidsboliger. 

 

4.9 SOSIAL INFRASTRUKTUR/NÆRING 

Sosial infrastruktur/næring er ikke kartlagt ettersom området ikke rommer fastboende.  

 

4.10 LANDBRUK 

Planområdet ligger i et område som benyttes som beitemark for sau og rein.  Det ble i 2018 
ferdigstilt en beitebruksplan for Bodø, og en Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt.  

Vi viser til kapittel 4.4.4. som dokumenterer sammenhengen mellom vegetasjon og beitekvalitet.   

4.10.1 Beitebruksplan for Bodø 2018-2021 

Beitebruksplanen omtaler Kvalnes/Evenset beiteområde slik:  

«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.» 
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Figur 12. Gjømmervatn, Kvalnes, Godøynes.  Beite for sau.  Utsnitt av kart.  NBIO 2018.  Vedlegg til 
beitebruksplan for Bodø 2018-2021.  

 Mørk grønn farge angir svært godt beite.   
 Grønn farge angir godt beite 
 Lys grønn farge angir mindre godt beite 
 Mørk gul farge angir beitevoller 
 Grå farge angir uproduktivt areal.  

4.10.2 Vurdering av planområdet sett i forhold til sauebeite 

Kartet (figur 12) viser beiteområdene for Kvalnes/Evenset for sau. Vi ser at de beste 
beiteområdene ligger i øst – i all hovedsak utenfor planområdet. Planområdet for øvrig domineres 
av godt beite og mindre godt beite med innslag av svært godt beite knyttet til engskogene.  

Slik planområdet (figur 1) er utformet, vil de svært gode beiteområdene ved Kvalnesgårdene bli 
skjermet for utbygging. Ved en oppstart i den vestre delen av planområdet, vil planområdet alt 
vesentlig berøre godt – mindre godt beite.   

I den videre utformingen av hyttefeltet, vil man – på bakgrunn av beitekartet (figur 8) i størst mulig 
grad søke å unngå svært gode beiteområder.  

4.10.3 Juridisk vurdering av beiterett i området 

Tiltakshaver har innhentet en juridisk vurdering av beiterettigheter i – og i nærheten av – 
planområdet. Vi viser her til brev fra advokatfirmaet Øraker AS datert 16. februar 2015.  

Adv. Øraker AS har vurdert beiterettigheter på tiltakshavers eiendom gnr 202 i Bodø kommune, og 
konkluderer med at:   
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«Min konklusjon er derfor at ingen har beiterett i Deres utmark.  Unntaket er de øvrige brukerne på 
«Kvalnes» som har rett til vårbeite innenfor et svært begrenset geografisk område.» 

Under saksbehandlingen i 2015 (se kap 2.3.), er beitebrukerne bedt om å legge fram 
dokumentasjon på beiterett i det aktuelle området. Vi viser her til Rådmannens saksforelegg til 
Bystyresak 15/69 der det heter:  

«Det er lagt frem diverse dokumenter bl.a. utskrift av intervju av flere lokale personer.  Det er 
ikke lagt frem dokumentasjons som bekrefter felles beiterett i området.  Det vises til sedvane 
og allmenn oppfatning. Det er opplyst at det i løpet av våren vil bli sluppet ut ca 400 dyr på 
beite i beiteområdet. 

Beitebrukerne har ikke tinglyst rett til beite.» 

En endelig avklaring av beiterettigheter i området må skje gjennom en sivilrettslig prosess.  En slik 
sivilrettslig prosess vil være uavhengig av planprosessen.   

4.10.4 Salten jordskifterett.  Dom i spørsmålet om beiterett på Kvalnes 

Salten jordskifterett har behandlet spørsmålet om beiterett på Kvalnes. Dom i saken er datert 
31.08.2016.   Jordskifteretten kom fram til slik slutning:  

1. Sverre Nygård har som eier av gnr. 202/5 i Bodø kommune en andel av beiterett over gnr. 
202/4 som tilsvarer gnr. 202/5's andel av den totale matrikkelskylda til gnr. 202/1, 2, 3, 4 og 
5. 

2. Øystein Moen har som eier av gnr. 202/2 i Bodø kommune en andel av beiterett over gnr. 
202/4 som tilsvarer gnr. 202/2's andel av den totale matrikkelskylda til gnr. 202/1, 2, 3, 4 og 
5. 

3. Rettighetene nevnt i pkt. 1 og 2 er, i området nord for den bratte lia sør for vegen til 
Evenset, begrenset til vårbeite, til det er beitbar vegetasjon på gnr. 202/2 og gnr. 202/5, 
oppad begrenset til 1 måned hver vår. 

4. Eirin Bjune og Reiulf Pedersen har i henhold til leieavtale med Svend Erik Johansen rett til 
å beite med sau i utmarka på gnr. 202 Kvalnes, men ikke på den delen av utmarka som 
omfattes av Kvalnes hyttefelt. 

5. Eirin Bjune og Reiulf Pedersen har i henhold til leieavtale med Sverre Nygård rett til å 
beite med sau i utmarka på gnr. 202 Kvalnes, herunder også rett til å benytte Sverre 
Nygårds andel av vårbeiteretten på Gjæreparten, som beskrevet i utskiftningsforretninga på 
Kvalnes påbegynt 23.05.1868. 

6. Jordskiftesaken avvises. 

7. Gebyr og utgifter til meddommere m.m. dekkes av Johan Hernes. 

Det framgår av denne dommen at beitebrukere har begrensede rettigheter i forhold til å drive 
sauebeite på Kvalnes. Denne begrensningen framkommer i pkt 3 der den felles beiteretten 
avgrenses til kun beite om våren – begrenset til det er beitbar vegetasjon på egen eiendom og 
oppad begrenset til 1 måned hver vår. I pkt 4 framkommer det at beiteretten er avgrenset i den 
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delen som omfattes av Kvalnes hyttefelt. Det bemerkes her at Kvalnes hyttefelt refererer til forrige 
reguleringsplan (2013). Retten var delt i sitt syn på pkt 6 i dommen.  

4.10.5 Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Distriktsplan for Saltfjellet reinbeitedistrikt ble vedtatt av årsmøtet i distriktet den 08. juli 2018.  

I hht Reindriftskartene er området benyttet til vinterbeite og vårbeite.  Det er ikke angitt trekkleier 
eller flyttleier i området. Det er heller ikke angitt andre funksjoner som gjerder, samlegjerder eller 
hytter i området. Det er ikke angitt kalvingsland i eller i nærhet av området.   

Hva angår fritidsbebyggelse angir distriktsplanen følgende:  

 

4.10.6 Vurdering av planområdet sett i forhold til reinbeite 

Tilgang på vinterbeite er en kritisk faktor for reinbeitedistriktet.   

I figur 13 har vi vist vinterbeiter i Saltfjellet reinbeitedistrikt.  Som det framgår av kartet, er de 
intensivt brukte seinvinterbeitene begrenset til områder sør og øst i reinbeitedistriktet. Området 
omkring Kvalnes er tidlig vinterland. 

Hyttefeltet vil uansett berøre beiteområder for reindrifta. I dette tilfellet vil en realisering av 
hytteområdet på Kvalnes være en oppfølging av overordnet plan og at man derved kan unngå en 
bit for bit-politikk.  
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Figur 13. Vinterbeiter for rein i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Kilde: NIBIO.  

 

4.11 REKREASJONSVERDI/UTEOPPHOLDSAREAL 

Terrenget er svært bratt ned mot sjøen. Dette gjør at det ikke er mulig å følge kystlinja. Myrene og 
den tette løvskogen gjør resten av området delvis vanskelig fremkommelig for turgåere, men det 
går en del tråkk etter beitedyr i området. Området er ikke tilrettelagt for friluftsaktivitet, men det er 
mulig å gå langs skogsveien lengst sør i området.  

Planområdet ligger utenfor hensynssone for friluftsliv (figur 14).   
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Figur 14. Hensynssone for friluftsliv.  Utsnitt av temakart TK2 «Hensynssone friluftsliv.  Juridisk 
bindende (jb)». Bodø kommune.  Kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

 

Figur 15. Kystlinja mot øst. Foto, Marit Lunde 26.11.2012 
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Figur 16. Kystlinja mot vest. Foto, Marit Lunde 26.11.2012 

 

 

Figur 17. Gammel ferdselsåre mellom Kvalnes og Evenset. Skogsvei. Foto, Marit Lunde 
26.11.2012 
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4.12 GRUNNFORHOLD - RISIKO FOR SKRED 

I følge NGUs karttjeneste består grunnen i hovedsak av kalkspatmarmor med noen felt med granitt. 
Området er i NGUs karttjeneste registrert som område med bart fjell med stedvis tynt 
løsmassedekke. 

NVSs aktsomhetskart og NGIs faresonekart avmerket deler av planområdet som potensielt 
skredutsatt. I forbindelse med planarbeidet gjennomførte derfor NGI en skredvurdering. Bodø 
kommune bestemte, blant annet etter innspill fra Norconsult AS, at hele hyttefeltet skal tilfredsstille 
plan- og bygningslovens krav for sikkerhetsklasse S2. Det vil si være trygt eller dimensjoneres for 
1000-års skred (skred med årlig gjennomsnittlig sannsynlighet på 1/1000). NGI gjennomførte 
feltbefaring 24.9.2013 og utarbeidet skredrapport (vedlegg 12). 

Øvre NØ hjørne av planområdet ligger inntil et bratt svaområde hvor snøskred kan forekomme. 
Fallhøyden er begrenset og området er vindutsatt noe som tilsier at det sjeldent vil legge seg store 
snømengder der. Berget virker fast og har lite oppsprekking slik at steinsprang ikke forventes. Det 
er noe brattkanter i terrenget ned mot sjøen hvor skred kan forekomme. Terrenget er hovedsakelig 
skogkledd slik at snøskred ikke forventes. Berget er hovedsakelig fast og uten oppsprekking, men 
det er partier som er oppsprukne og hvor det er tegn på steinsprang. 

Figuren under viser NGIs vurdering av 1000-års skredgrensen innen planområdet. Rød skravur 
viser området som etter NGIs vurdering ikke tilfredsstiller kravet for sikkerhetsklasse S2. Det er 
altså store arealer som oppfyller sikkerhetskravet.  

 

Figur 18. Skredområder.  Rød skravur viser NGIs vurdering av 1000-års skredgrensen innen 
planområdet 

Skredgrensene forutsetter vegetasjon og terrengforhold som i dag. Dersom terrenget endres for 
eksempel ved bygging av veier eller opparbeiding av tomter kan skredgrensene endres noe. 
Skredutsatt terreng er av begrenset størrelse, slik at eventuell skredsikring og tilpasning kan frigi 
utsatte tomter i detaljprosjektering i byggefasen. NGI anbefaler også at det i byggefasen sjekkes 
om det kan være løse steiner i brattkantene over tomtene som ikke ble oppdaget i kartleggingen. 
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4.13 TRAFIKK 

Veitilknytning til nytt hyttefelt vil være Evensetveien som er en kommunal vei.  Veien går fra FV812 
ved Kvikstad til Evenset der den stopper. Det er lite trafikk på veien ettersom den ikke har 
gjennomgangstrafikk. Veien har fartsgrense 50 km/t. 

Evensetveien er smal (+/- 5 m) og svingete med grusdekke.  Vegen må regnes som en blindveg.  
Spesielt i vårløsningen kan vegen være et trafikkmessig problem.  Det er i tidligere planprosess og 
i forbindelse med denne planen ikke reist krav fra kommunens side om avtale om at tiltakshaver 
skal bekoste oppgradering / evt vedlikehold av den kommunale veien.   

Det er i innspillene til oppstartsmeldingen reist spørsmål om den kommunale vegen ut til Kvalnes 
og om denne vegen har tilstrekkelig kapasitet i forhold til utbygging av et nytt hyttefelt i området.   

Bodø kommune har utarbeidet en egen Kommunalteknisk Norm.  Når det gjelder vegutforming, 
viser denne kommunaltekniske normen til Statens vegvesens håndbok N100.  

Det som bestemmer kravene til vegutforming er gjennomsnittlig antall kjøretøy pr døgn (ÅDT) og 
kjørehastighet. 

Ut fra at Evensetvegen har en meget liten trafikk (vi legger til grunn at denne trafikken klart ligger 
under 300 kjøretøy i snitt pr døgn i dages situasjon), er det samleveg Sa3 som er den mest 
relevante kategorien her. Selv med en maksimal utnyttelse av dette hytteområdet som i all 
hovedsak vil bli besøkt i helger / ferier, legger vi til grunn at vi ikke passerer ÅDT 300 selv etter at 
hyttefeltet er utbygget.   

Sa3 er en enkel veg som kan bygges som en ettfelts veg (ÅDT<300) med møteplasser for hver ca 
250m (vegbredde 4m) eller som tofelts vei (ÅDT>300) med veibredde 6,5m.  

Vi konkluderer her med at Sa3 er riktig kategori.  

Vi viser for øvrig til fagmyndighetens (Statens vegvesens) brev av 25.09.2014 som ikke har 
merknader til reguleringsplanen (2014).  

 

4.14 UNIVERSELL UTFORMING 

Området har i dag naturterreng og med unntak av tilkomst til eksisterende fritidseiendommer er det 
liten eller ingen opparbeiding.   

 

4.15 TEKNISK INFRASTRUKTUR - GRUNNVANN 

Tiltakshaver har 15 års erfaring med å hente ut grunnvann fra fjellboret brønn i området.  
Tiltakshaver opplyser at han aldri har hatt problemer med saltinntrenging.  Han har forsøksmessig 
forsøkt å tømme brønnen, men dette har ikke vært enkelt på grunn av stort tilsig.  Vannprøver fra 
brønnen dokumenterer meget god kvalitet.   
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Tiltakshaver har fra før en borebrønn i utkanten av planområdet, ca. 120 meter dyp, med god 
vannkapasitet.  Det finnes en brønn til ca. 1 km lengre øst på gnr. 202/10. Disse to brønnene er så 
langt fra hverandre at det ikke er registrert at de gjensidig påvirker hverandre.   

Tiltakshaver har kontaktet NGU i Trondheim for en foreløpig vurdering av grunnvannsressurser i 
området.  Vi gjengir Epostkorrespondansen under:   

Hei  

Berggrunnen i det aktuelle området innunder Høgfjell og Kvalnesfloget er kartlagt som 
kalkspatmarmor og granitt. Dette er forholdsvis kompetente (stive) bergarter hvor en ofte kan 
oppnå vannmengder i størrelsesorden 200 – 2000 liter/time i et borehull forutsatt at boringen 
krysser sprekker/ hulrom i berget.   

I sjønære områder er det alltid fare for inntrenging av saltvann i brønnen avhengig av 
berggrunnens oppsprekking, boredyp, topografi og hvor hardt brønnen blir belastet. Skråboring 
bort fra sjøen og inn mot fjellet kan i mange tilfeller minske faren for saltvannsinntrenging.  

Du kan lese mer om brønnboring og grunnvannets opptreden i fjell og løsmasser på vårt nettsted 
Grunnvann i Norge (GiN): http://www.grunnvann.no. 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øystein Jæger 
Grunnvann og 
urbangeologi 

Postboks 6315 Sluppen 

7491 Trondheim 

Telefon: +47 73904000 
oystein.jager@ngu.no 

www.ngu.no 

www.grunnvann.no 

 

4.15.1 Vurdering av grunnvannsituasjonen 

Ut fra dette kan vi anslå at hver brønn vil kunne gi en vannleveranse på 200-2000 liter pr time eller 
4.800 – 48.000 liter pr døgn. Det er aktuelt å bore flere brønner slik at fritidsboligene sikres en 
tilstrekkelig forsyning.  En endelig vurdering av brønnens / brønnenes kapasitet vil kreve en mer 
nøyaktig vurdering av hydrogeolog og/eller boring.   

Vannressursloven gir bestemmelser for om tiltaket vil være konsesjonspliktig.  NVE er 
konsesjonsmyndighet i forhold til grunnvann.  Kapittel 8 i loven gir bestemmelser for uttak av 
grunnvann.  Hovedprinsippet her er at grunneier kan ta ut grunnvann til eget behov uten konsesjon, 
men at det kreves konsesjon ved større uttak "som overstiger det omfang som er naturlig for 
virksomhet som det er vanlig å drive på slike eiendommer".   

http://www.grunnvann.no/
mailto:Morten.Reitan@ngu.no
file://Dbodo00/Oppdrag1/512/39/5123953/5%20Arbeidsdokumenter/Reguleringsplan/www.ngu.no
file://Dbodo00/Oppdrag1/512/39/5123953/5%20Arbeidsdokumenter/Reguleringsplan/www.ngu.no
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4.16 STØY 

Den kommunale veien er eneste støykilde i området.  For øvrig kan det registreres båttrafikk på 
fjorden.  Støy vurderes som et minimalt problem.   

 

4.17 FORURENSNING 

Det er ingen forurensningskilder i området.  Det er heller ikke påvist forurensning.   

 

4.18 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 
Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Se kap 4.12 og 6.11. 

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x 

 

 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Viser til krav i TEK 10.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 
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• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning  x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Syklister og fotgjengere må 
benytte kommunal vei. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Området er ikke tilkoblet 
kommunalt vann- og 
avløpsanlegg. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Området kan nås via kommunal 
vei fra FV812. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 
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• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

 Det er flere mindre stup/skrenter i 
området. 

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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5 Planprosessen 

5.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Medvirkningsprosessen fram til planforslag er referert i kap 2.5., 2.6 og 2.7.  

5.2 INNSPILL TIL PLAN. OPPSTARTSVARSEL 

Innspillene etter oppstartsvarsel om planarbeid er vedlagt i sin helhet.  

Det vises til oppstartsmøte 31.08.2018 og varsel om planoppstart datert 28.09.2018. Til 
oppstartsvarselet er det innkommet 9 innspill.  I det følgende oppsummeres innspillene med 
kommentar til videre behandling av innspillet. 

Dato:  Avsender: Innspill/merknad: Kommentar: 

01.11.
2018 

Fylkesmannen 
i Nordland 

Landbruk og reindrift:  

Fylkesmannen viser til Beitebruksplan 
for Bodø og at denne planen 
konkluderer med at beiteområdet på 
Kvalnes er «svært godt».  

Fylkesmannen viser også til at 
planområdet er en del av Saltfjellet 
reinbeitedistrikt der området primært 
brukes til vinter- og vårbeiter.  

Hytteområder gir generelt økt konflikt 
med beitenæringene, og dette vil etter 
Fylkesmannens vurdering få negative 
konsekvenser for landbruks- og 
reindriftsinteresser. Plassering av 
fritidsboliger sør for Evensetveien vil få 
større negative konsekvenser.  

Miljø- og naturverdier:  

Det er registrert en hekkeplass for 
Kongeørn nordøst i planområdet.  

Fylkesmannen viser til at det er 
registrert naturtyper av lokal verdi.  

- Naturbeitemark 
- Strandeng og strandsump 
- Eksponert kalkberg 

 Den nær truede arten nebbstarr er 
også lokalisert i området.  

En vurdering av hytteområdet i 
hht beitebruksplanen tas inn i 
planbeskrivelsen 

Det gjennomføres en 
vurdering av hytteområdet i 
forhold til distriktsplanen for 
Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Det vises til planbeskrivelsens 
kap 4.10.  

 

 

 

 

 

Endelig plassering av hytter og 
annen infrastruktur innen 
planområdet plasseres slik at 
inngrep i forhold til registrerte 
naturverdier reduseres mest 
mulig. Det vises til 
registeringer av rødlistearter i 
området og påvisning av 
hekkeplasser for kongeørn. 
Det vises også til gjennomført 
vegetasjonskartlegging av 
området. Kap 4.10 i 
planbeskrivelsen.  
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Fylkesmannen anbefaler at de angitte 
områdene ikke utsettes for fysiske 
inngrep.  

Samordning av statlige innsigelser i 
Nordland:  

Fylkesmannen ber om a det avsettes 
tid til dialog med berørte statlige 
myndigheter i den grad det dreier seg 
om arealkonflikter. En slik dialog bør 
fortrinnsvis finne sted før saken 
sendes ut på offentlig ettersyn.   

Hytteområdet er i forhold til 
tidligere planer trukket mot 
sørvest og redusert, slik at 
inngrep i naturbeitemark mot 
gårdene i øst blir redusert.  

 

Det bør gjennomføres møter 
med statlige myndigheter før 
offentlig ettersyn.  

 

08.10.
2018 

Statens 
vegvesen 

Statens Vegvesen (SVV) viser til at 
området i kommuneplanens arealdel er 
avsatt til fritidsbebyggelse. Området vil 
få adkomst fra offentlig veg gjennom 
Evensetveien som er en kommunal 
veg.  

SVV har ingen merknader til 
oppstarten av dette planarbeidet.  

Vi viser også til uttalelse til 
hytteplanen datert 25.09.2014. 
SVV hadde i 2014 ingen 
merknader i forhold til et 
hytteområdet på inntil 113 
fritidsboliger. Det vises til 
planbeskrivelsens kap 4.13.  

10.10.
2018 

Samediggi 
Sametinget 

Sametinget har ingen merknader til 
søknaden.  Sametinget kjenner ikke til 
at det er registrert automatisk fredede 
samiske kulturminner i det aktuelle 
området.  

Sametinget krever stans i arbeidet 
dersom det under arbeidet avdekkes 
kulturminner etter lov om kulturminner 
§8 – annet ledd, og at de som arbeider 
med anlegget får beskjed om dette.  

I anleggsfasen vil det bli gitt et 
pålegg om varslingsplikt 
dersom det skulle finnes 
samiske kulturminner.   

30.10.
2018 

UIT. Norges 
Arktiske 
Universitet.  

UIT viser til tidligere uttalelse datert 
22.10.2014.   

Etter en marinarkeologisk vurdering 
anser UIT at det er liten konflikt med 
evt kulturminner under vann og har 
derfor ingen merknader til planen.  

Ingen kommentar 

30.11.
2018 

NOF Bodø 
Lokallag 

Norsk ornitologisk forening (NOF) 
Bodø lokallag, har befart lokaliteten og 
har noen bemerkninger til 
detaljplanleggingen. NOF vedlegger 
fugleregistreringer 1998-2018 for 
Kvalnes.  

Kvalnes regnes som et rikt område for 
hekkende fugl – j.fr. vedlagt liste.   

Innenfor området finnes flere myrdrag 
– disse er viktige biotoper og det 

Viser til kommentar til 
Fylkesmannen i Nordland i 
forhold til hensynet til 
naturmangfold.  Dette tas inn i 
planbeskrivelsen.  
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ønskes at myrene med kantvegetasjon 
bevares.  

NOF påpeker også havørnlokaliteten 
nordøst i området (se også merknad 
fra Fylkesmannen i Nordland).  

23.10.
2018 

Roy Værnes 
og Tanja 
Nilsen 

Værnes og Nilsen er hytteeiere på 
Evenset som er nabofeltet til Kvalnes, 
og de har innsigelse mot oppstart av 
hyttefeltet på Kvalnes.  

Værnes og Nilsen viser til 
veistandarden på Evensetveien, og at 
denne veien også benyttes som turvei 
for gående.  

Det vises også til det rike dyre- og 
fuglelivet i området.  

Innsigelsesinstituttet er 
forbeholdt offentlige 
institusjoner – berørt statlig og 
regionalt organ samt 
kommuner – j.fr. PBL §5-4.  

Det vises til gjennomgang av 
veistandard i 
planbeskrivelsens kap 4.13, og 
til innspill fra Statens 
vegvesen.   

Vedr. dyre- og fugleliv vises 
det til kommentar til 
Fylkesmannen i Nordland.  

 

u.d. Ivar Bjerkli og 
Linda 
Kristensen, 
Eirin Bjune, 
Rita og Finn 
Lyng, Randi 
og Sverre 
Nygård, Solrun 
og Egil Bjerkli 
Jacobsen.  

Avsenderne viser til forskrift om 
konsekvensutredninger §10 og at det 
her er flere punkter som tilsier at 
området må konsekvensutredes.  

Det vises til at det er viktig å bevare 
myrområdene som karbonlager og i 
forhold til utslipp av klimagasser.  

Det vises til at jordvernet er et viktig 
argument mot hyttefeltet.  Det er 
reintråkk i området.  Forholdet til 
landbruk og reindrift, miljøhensyn mv 
tilsier at området må tilbakeføres til 
LNRF-område i kommuneplanens 
arealdel.  

Det vises også til at Evensetveien er i 
dårlig forfatning, og at hytteområdet vil 
tilføre området flere mennesker og mer 
trafikk.  

Planområdet er avsatt til 
hytteområde i 
kommuneplanens arealdel og 
derved planavklart. Denne 
saken faller derved ikke inn 
under forskrift om 
konsekvensutredninger, og 
dette kravet må derfor avvises. 
Det vises til referat fra 
oppstartsmøte datert 
31.08.2018.   

Forholdet til myrområdet, 
landbruksinteresser og reindrift 
behandles videre i 
planbeskrivelsen.   

30.10.
2018 

Rita og Finn 
Lyng 

Avsenderne viser til at hyttefeltet skal 
forsynes med grunnvann som 
hovedvannkilde. Avsenderne viser til 
egen grunnvannskilde og er bekymret 
for at menge og kvalitet fra egen kilde 
kan bli redusert.  

Forholdet til grunnvann 
behandles i planbeskrivelsen. 
Vi viser til kap 4.15.  
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Det vises også til at prosjektet vil 
medføre stor trafikk gjennom eget 
gårdstun.  

16.10.
2018 

Rolf Evenset Avsender viser til referatet fra 
oppstartsmøtet og påpeker at det som 
i referatet er angitt som en 
«eksisterende skogsvei» er en gammel 
ferdselsåre som har kulturhistorisk 
verdi og bør bevares.  

Avsender viser også til beiterett i 
området.  

Det er fra faginstitusjoner som 
er ansvarlige for kulturminner 
ikke angitt at denne gamle 
ferdselsveien veien har en 
spesiell status. Vi viser til 
planbeskrivelsens kap 4.11.  

Forholdet til landbruk mv 
behandles i planbeskrivelsen 
kap 4.10.  

 

5.3 HØRINGSPROSESSEN 

I det følgende kommenteres uttalelsene fra høringsprosessen (kap 2.7.).  Uttalelsene er i hovedsak 
knyttet til følgende tema:  

 Antallet hytter 
 Planforhold 
 Beitebruk i området 
 Naturmangfold 
 Veg / utforming 

 

Antallet hytter 

Flere av uttalelsene viser til at hyttefeltets totale kapasitet er på 91 hytter.   

Det er i planbestemmelsenes § 4.1.1. satt en begrensning på antallet hytter / tomter pr felt - i alt 8 
felt med i alt 50 hyttetomter.  Det er i bestemmelsenes § 6 gitt en rekkefølgebestemmelsene om at 
feltene BFR1, BFR2, BFR5, BFR6, BFR7 og BFR8 (totalt 32 hytter) skal være ferdig utbygd før det 
kan startes utbygging i øvrige felt.   

Planforhold 

Flere av uttalelsene reiser spørsmål om hvorfor de avsatte hytteområdene (H71 og H72 i 
kommuneplanen ikke er omregulert til LNFR-område. Dette er en beslutning som er gjort av 
Bystyret.  

Det er videre reist spørsmål om konsekvensutredninger.   

Detaljreguleringsplanen realiserer et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til formålet 
Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse.  Kommuneplanens arealdel har nylig vært igjennom en 
omfattende revisjon uten at dette har endret områdets formål.  En realisering av et hyttefelt i dette 
området er derved i samsvar med arealmyndighetens (Bodø kommunes) ønske om disponering av 
dette området.  Formålet innebærer også at arealmyndigheten har fraveket at dette området skal 
være et LNFR-område (Landbruks-, natur- reindrifts- og friluftsområde).   
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Det er i oppstartsmøtet og i oppstartsvarselet for Kvalnes hyttefelt slått fast at Bodø kommune ikke 
krever konsekvensutredninger fordi tiltaket er i samsvar med formålet.  

Beiteforhold 

Forholdet til landbruk – spesielt beitebruk – og rettighetsforhold er belyst i planbeskrivelsens kap 
4.10.  

Bodø kommune har utarbeidet en beitebruksplan for perioden 2018-2021. Beitebruksplanen 
bygger bl.a. på en vegetasjonskartlegging av området.  

Saltfjellet reinbeitedistrikt ha lagt fram sin Distriktsplan i 2018. Det er i møte den 15. mars 2019 
mellom Bodø kommune, Saltfjellet Reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nordland blitt enighet om å 
utarbeide en reindriftsfaglig utredning. Denne utredningen ble framlagt 7. mai 2019 (Ecofact 
Rapport 597).  

Naturmangfold/klima 

Forholdet til naturmangfold, klima, myr mv er belyst i planbeskrivelsens kap 4.4.   

Vei / adkomst / universell utforming 

Vi viser i denne sammenheng til kapittel 4.13 og 4.14 i planbeskrivelsen.  Vi viser også til uttalelse 
fra Statens vegvesen.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

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. 

Området er regulert til følgende formål (planbestemmelsenes §2): 

Nr.1) Bebyggelse og anlegg 

- Fritidsbebyggelse (BFR1 – BFR12), eierform annen (privat) 

- Naust (BUN1 – BUN2), eierform felles 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg (SV1 – SV4), eierform felles 

- Kjøreveg (SKV), eierform offentlig 

- Gangsti (Felt SGG1 – SGG2), eierform felles 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felt SVT1 – SVT4), eierform offentlig 

- Parkeringsplasser (SPP1 – SPP2), eierform felles 

Nr. 3) Grønnstruktur 

- Friområde (GF1 – GF3) eierform felles 

Nr. 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Småbåthavn (VS), eierform felles 

- Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1-VNV2), eierform felles 

Området har følgende hensynssoner iht Pbl. § 12-6 

- Sikringssone; Frisikt (H140_1 – H140_4) 

- Faresone; Ras- og skredfare (H310_1 – H310_4) 
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Plankartet under viser arealer avsatt til utbyggingsformål (fritidsbebyggelse), plasseringen av 
atkomstveier, friområder mv. 

 

Figur 19. Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt (14.02.2019).  

 

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.  Nøyaktig plassering 
bestemmes gjennom situasjonsplan jf. § 3.1. For den enkelte tomt skal det legges ved profiler av 
eksisterende og omformet/nytt terreng med bygning inntegnet. 
 
Tomtestørrelsen for fritidsbebyggelse skal maksimalt være 1 daa. Punktfeste tillates ikke. 

Utnyttingsgrad for fritidseiendom settes til maks BYA=120 m2 (bakkeparkering og naust inngår 
ikke). Byggearealet inkluderer for øvrig alle former for målbart areal, jf. NS 3940 (areal- og 
volumberegninger av bygninger). 

Gesimshøyden skal være maks 4,5 m og mønehøyden maks 6,5m begge målt fra ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ved pulttak settes øverste gesims til maks 5,5 m. Ved 
sammensatt tak/to takflater skal korteste del utgjøre minst 2/3 av lengste del. 

Eventuell utebod/garasje på tomten inngår i maksimalt tillatt BYA, og maksimalt tillatt BYA for 
garasje settes til 30 m2. Maksimal høyde til møne skal være 4,2 m målt fra gulv i utebod/garasje. 
Utebodens / garasjens uttrykk skal underordnes fritidsboligen. 

Tabellen under viser maks antall fritidseiendommer som kan etableres i hvert enkelt felt regulert til 
fritidsbebyggelse (BFR). Feltnummer fremgår at formålet på plankartet. 
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I sum gir dette 50 fritidsboliger/tomter fordelt på 8 felt.   

BRF9 – BRF12 på plankartet er eksisterende tomter som er bebygd med fritidsbolig eller 
som er utskilt til fritidsbolig.  

Det er i bestemmelsene tatt inn et rekkefølgekrav (Bestemmelsenes §6): Fritidsbebyggelse 
innenfor feltene BFR1, BFR2, BFR5, BFR6, BFR7 og BFR8 (totalt 32 fritidsboliger) skal 
være ferdig utbygd før det kan startes utbygging i øvrige felt innenfor planområdet (BFR3 og 
BFR4.  

Det kan ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse for fritidsboliger eller naust før veg, 
parkering, vannforsyning, avløp og elektrisitetsforsyning er etablert.  

Plassering av fritidsboliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Det skal legges 
avgjørende vekt på å bevare landskapsprofiler og silhuetter. Bebyggelsen skal ligge så lavt 
som mulig i terrenget.  

Fritidsboliger skal primært legges slik at største lengde følger koteretningen. Ved terrengfall 
større en 1:5 skal bygningene trappes ned. Terreng brattere enn 1:3 kan bygges ut ved 
spesielt natur- og stedstilpasset bebyggelse prosjektert av foretak med sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 3 for arkitektur. 

Terrasser skal fortrinnsvis bygges i hyttas lengderetning, og bør legges på og tilpasses 
terreng. Takterrasser tillates ikke. Fundamenter skal, og terrasse/veranda kan lukkes inne. 
All bebyggelse skal ha naturfarger. Blanke metallplater tillates ikke, solcellepanel kan tillates. 

Inngjerding av tomta tillates ikke. Inngjerding av inntil 100 m² uteoppholdsareal tillates. All 
bebyggelse skal ha mørke, naturlige farger, og blanke metallplater tillates ikke. Solcelle 
panel er likevel tillatt. Inngjerding av inntil 100 m2 uteoppholdsareal tillates. Inngjerding av 
tomta tillates ikke.   

Det tillates etablert private/felles internveger/samleveger innenfor formålet.   
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6.1.1 Bestemmelser for naust 

Vi viser til planbestemmelsene § 4.1.2.  

Mønehøyden for naust skal være maks 4,5 m ved sjø målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. 
Naustet skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader. 

Utnyttingsgrad for naust settes til maks BYA = 40 m2 med maksimal bredde 5 m regnet til utvendig 
kledning. Bygningen skal ikke ha større lysåpning i fasade enn 2 % av naustets BRA, og skal ikke 
innredes til overnatting. 

Egen tomt til naust skal være maks 100 m² for å oppnå en best mulig utnyttelse av arealbruken i 
strandsonen. Tomten skal ikke være bredere enn 7 meter.  

Oppføring av naust skal så langt det er mulig løses ved plassering i grupper som løser 
naustbehovet for flere eiendommer. 

Av hensyn til havstigning og stormflo må overflate gulv i naust ligge på minimum kote + 3,0. 

 

Figur 20. Naustområde BUN2.  Strandflate.  Foto mot vest.  Vegframføring ned mot området i 
bakgrunnen.  Foto Marit Lunde.  26.11.2012.   
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6.1.2 Prinsippskisse for plassering av fritidsboliger og naust.  

Bebyggelsen skal ligge så lavt som mulig i terrenget, og eventuelle fundament skal lukkes inne.  
For den enkelte tomt skal det legges ved profiler av eksisterende og nytt terreng med bygning 
inntegnet i målestokk 1:100. Prinsippskisser for hvordan tomter som er brattere enn 1:4 kan 
bygges ut er vist nedenfor (figur 21 og 22). Ved terrengfall støtte enn 1:5, skal bygningen bygges 
ned. Terreng brattere enn 1:3 kan bygges ut ved spesielt natur- og stedstilpasset bebyggelse 
prosjektert av foretak med sentral godkjenning i tiltaksavklaring for arkitekter.  

 

Figur 21. Prinsippskisse for utnyttelse av bratt tomt.   

Typisk tverrsnitt for naust er vist nedenfor. 

 

Figur 22 Prinsippskisse.  Tverrsnitt naust.   
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6.1.3 Visualisering. Skisse av mulig utbygging.  

Denne visualiseringen er en skisse av en mulig utbygging av felt BFR1 i Kvalnes hyttefelt. Vi har 
valgt ut felt 1 som et eksempel på hvordan arealet i dette hyttefeltet kan bli utnyttet. Veier er 
skissert.  

 

 

Figur 23 Skisse - visualisering av felt BFR1 i den vestligste delen av Kvalnes hyttefelt sett mot sør-
øst. 9 hytter.  Hver hytte er 90 m2 med et anneks på 30 m2. Tomteavgrensning på ett mål er stiplet.   

Planforslaget åpner for utbygging innenfor 100 m beltet langs sjøen, men det er ikke åpnet for 
utbygging nærmere enn 50 m fra sjøen.  
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Figur 24  Illustrasjonsplan.  VA-Plan.  Antall hytter pr felt er inntegnet.  

 

6.1.4 Arealbruk i planområdet.   

Reguleringsplanen fra år 2013 hadde et planområde på 398 daa og tillot inntil 113 
fritidsboliger.  I denne reguleringsplanen er planområdet redusert til 206 daa og det tillattes 
inntil 50 hytter.  

Betegnelse Areal 

Planområdets areal 206 daa 

Avsatt til byggeformål, fritidsboliger 88 daa 

Max tillatt areal tomt pr fritidsbolig 1 daa 

Max areal BYA pr fritidsbolig 120 m2 

Max areal BYA 50 fritidsboliger 6 daa 

Utnyttelsesgrad i forhold til 
byggeformål 

6,8% 

 

Arealer avsatt til byggeformål (oransje farge på plankartet) utgjør 88 daa eller ca 43% av 
planområdet.  Øvrige arealer (ca 57%) innen planområdet er avsatt til sjøareal, veiformål, 
naust og friområder. 
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Vi ser av oversikten at inntil 6 daa av arealer avsatt til utbyggingsformål kan bli nedbygget av 
fritidsboliger ved en maksimal utnyttelse (oransje farge på plankartet). Dette utgjør 6,8% av dette 
arealet.  Eventuell utebod/garasje inngår i maksimal tillatt BYA.   

Sett i forhold til arealer avsatt til utbyggingsformål (88 daa), vil hver hytte i snitt kunne disponere ca 
1.762 m2 areal – varierende fra 1.247 m2 til 2.339 m2. Dette gir en god fleksibilitet i forhold til å 
kunne tilpasse hyttene til terrenget, utsiktslinjer, interne veier/stier mv. Dette ivaretas gjennom 
tomteplanen for de enkelte felt.  

Felt nr: Areal m2 Antall hytter Areal pr hytte m2 

BFR1 12.881 9 1.431 

BFR2 4.772 3 1.590 

BFR3 13.673 9 1.519 

BFR4 17.329 9 1.925 

Bfr5 18.709 8 2.339 

BFR6 4.990 4 1.247 

BFR7 5.716 3 1.905 

BFR8 10.051 5 2.010 

Sum: 88.121 50 1.762 

 

6.2 LANDSKAP 

Området vil være synlig fra RV17 mot Godøystraumen og fra Tekkelvika. Terrenget og tett 
vegetasjon gjør imidlertid at bebyggelsen vil bli lite eksponert. Ettersom fjellknabbene i området er 
fremtredende, er disse i reguleringsplanen søkt bevart som friområder. Fjellknabbene skjermer 
området noe for innsyn fra havet og ved å bevare disse unngås det at tiltaket blir dominerende i 
terrenget. Ettersom terrenget stiger mot sør vil tiltaket ikke gi silhuettvirkning. 

For atkomstveiene er det utarbeidet planer for veiføring med tverr- og lengdeprofil og et notat med 
enkle 3D skisser som illustrerer skjæringer og fyllinger.  Dette er vedlagt planutkast (2014).  
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Figur 25. Planområdet sett mot sørvest.  Saltstraumen og Godøystraumen er markert til høyre i 
bildet..  

 

6.3 NATURVERDI 

Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Området er typisk for et beiteområde og hogstareal der landbruksaktiviteten er endret og som nå 
stedvis er i en gjengroingsfase.  Berggrunnen veksler mellom kalkspatmarmor og granitter der 
områdene med kalkspatmarmor har et dekke av løsmasser av hovedsakelig marin opprinnelse.  
Granittkollene har et tynt dekke av løsmasser.  Dette er en naturtype og biotop som er vanlig i dette 
området.  Vi har i dette området ikke registrert arter eller naturtyper som er kritiske i forhold til 
rødlistearter eller truede naturtyper. Det er ingen registreringer av truede arter eller naturtyper i 
Direktoratet for Naturforvaltnings karttjeneste på nett naturbase eller artsdatabanken.  
 
Vi vurderer derfor at Naturmangfoldlovens § 8 er ivaretatt.   

 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Føre-var-prinsippet er todelt:  
• Første ledd sier at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i 

naturmiljøet 
• Andre ledd slår fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der det 

er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet.   
 

Når det gjelder første ledd, viser vi til vurderingen av § 8. 
 
Tiltaket berører naturmiljø i og med at det bygges i et område som fra før har få større tekniske 
inngrep. Når det gjelder andre ledd, har vi ikke kunnet påvise at det i området foreligger risiko for 
alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet.   

 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
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En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.   
 
Dette tiltaket innebærer oppføring av et større hyttefelt med tilhørende infrastruktur.  Området er i 
sin nåværende tilstand preget av beite, noen få hytter og veger.  Den samlede belastningen på 
økosystemet vil øke etter at tiltaket er gjennomført.   
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.   
 
Skadeomfanget innen planområdet vil være begrenset. Vi vurderer at skadene på naturmiljøet som 
følge av dette tiltaket i første rekke vil påvirke kulturpåvirkede naturtyper (beitepregede naturtyper).  
Skadeomfanget vil derfor være begrenset.  
 
Områder som ikke berøres av utbyggingen vil i hovedsak beholde stedegen vegetasjon. Det 
medtas bestemmelse om at terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt.  
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i 
forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.   

Vi viser til de vurderinger som er gjort i kapittel 4.4.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 
Etter vår vurdering er dette ivaretatt i forhold til naturmiljø.   

 

6.4 KLIMA 

Planforslaget vil ikke påvirke klimatiske forhold.  

I forhold til fremtidig havnivåstigning er det satt bestemmelse om minimums kote for nybygg (naust) 
ved kote 3,0 m.   

Tiltaket omfatter utbygging langs fjordkanten og bygging av en flytekai. Norconsult AS har 
utarbeidet et notat med vurdering av egnethet til flytekai.  

Beliggenheten er noe værutsatt med liten skjerming for vinder fra øst over Skjerstadfjorden. 
Bølgene fra sektoren 60° er på grensen av det som er akseptabelt for flytekaier. Det bør derfor 
vurderes en løsning som inkluderer bølgedemper øst for flytekaia. Bølgedemper må være 
minimum 5 m bred. I en ekstremsituasjon vil imidlertid en slik bølgedemper ikke gi noen vesentlig 
reduksjon av bølgene, slik at hele anlegget må dimensjoneres for udempet bølgetilstand. Det 
vurderes at det er mulig og forsvarlig å benytte flytebrygger på stedet, men det kan være 
nødvendig å: 

 beskytte flytebryggene i en brukstilstand ved å legge ut en bølgedemper øst for flytebrygge 

 benytte flytebrygger med særlig forsterkning av fortøyninger 

 plassere flytebryggene så nær land som mulig, og med båtene fortøyd på sørsiden 
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Figur 26. Skisse av flytekai med bølgedemper. 

 

Faren for isdannelse (verken fast is eller ising på brygger og båter) er ikke vurdert, og det bør 
vurderes og sammenlignes med erfaringer fra eksisterende og lignende småbåtkaier i området.  Vi 
har i denne sammenheng forespurt eier av Arctic Seasport.  Dette anlegget ligger utsatt til for 
isdannelse spesielt i forbindelse med østavind og kulde.  Vinteren 2014 var det en lang periode 
med slike værforhold.  Vi besøkte Arctic Seasport den 6. februar, og registrerte litt isdannelse på 
moloen, og minimalt med is ytterst på den ene flytebryggen (se bilde under).  Ut fra dette vurderer 
vi at et evt isproblem vil være minimalt ut over normalt tilsyn og vedlikehold.  
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Figur 27. Arctic Seasport.  Flytebrygge.  Foto M Selnes.  06.02.2014.   

 

6.5 DEMOGRAFISKE FORHOLD 

Planforslaget tilrettelegger kun for utbygging av fritidsboliger og medfører dermed ingen endring for 
demografiske forhold. 

 

6.6 SOSIAL INFRASTRUKTUR/NÆRING 

Planforslaget tilrettelegger kun for utbygging av fritidsboliger og medfører ingen endring for sosial 
infrastruktur eller næring i eller ved området. 

 

6.7 LANDBRUK 

Vi viser til kapittel 4.10.   

Feltene som åpnes for utbygging utgjør samlet 140 daa (kap 6.1.). Av dette vil maksimalt 7,8% 
eller 10,9 daa bli fysisk bygget ned av fritidsboliger.   

Reguleringsplanen vil ikke oppheve beiterettigheter i området, men den åpner for at tilgjengelig 
beiteareal blir redusert. Beitearealets kvalitet og sammensetning er av NIBIO vurdert som godt 
beite og mindre godt beite med innslag av svært godt beite knyttet til engskog.  

Ved utbygging av området vil man søke å unngå bygging i svært gode beiter.  
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6.8 REKREASJONSVERDI/UTEOPPHOLDSAREAL 

Vi viser til kap 4.11. 

Det er ivaretatt en sone på minimum 50 m langs sjøen der det kun tillates utbygging av naust. 
Området vil i all hovedsak bli brukt til friluftsformål av eierne av fritidsboligene i området. Det bratte 
terrenget mot sjøen gjør det vanskelig / ikke mulig å gå tur langs strandsona. 

Bestemmelsene begrenser antall tomter som kan etableres innenfor hvert enkelt utbyggingsfelt. 
Antallet tomter sikrer at det gjenstår tilstrekkelig areal for skjermende vegetasjon, lek, uteopphold 
og gangforbindelser utenom kjøreveiene. Dette gir rom for at turgåere kan bevege seg fritt mellom 
hyttetomtene i hele planområdet. Internveiene i området vil være lite trafikkert og vil benyttes av 
myke trafikanter. Det er særlig viktig å sikre god fremkommelighet til fellesareal og mot sjøen. Det 
er regulert inn egne fellesområder for uteopphold. Disse er lagt til de bare fjellknabbene som har 
gode utsiktsforhold og områdene mot sjøen. 

Det er på plankartet inntegnet turstier.  

 

6.9 GRUNNFORHOLD 

For beskrivelse av grunnforhold, se kap. 4.12. Det er regulert inn fareområde for skred for områder 
som etter NGIs vurdering ikke tilfredsstiller kravet for sikkerhetsklasse S2. 

Skredgrensene forutsetter vegetasjon og terrengforhold som i dag. Det er satt bestemmelse om at 
dersom terrenget endres for eksempel ved bygging av veier eller opparbeiding av tomter kan 
skredgrensene endres noe. Skredutsatt terreng er av begrenset størrelse, slik at eventuell 
skredsikring og tilpasning kan frigi utsatte tomter i detaljprosjektering i byggefasen. I byggefasen 
bør det sjekkes om det kan være løse steiner i brattkantene over tomtene som ikke ble oppdaget i 
kartleggingen i forbindelse med fastsetting av skredgrensene. 

 

6.10 TRAFIKK 

Atkomst 
Området nås fra den kommunale veien som går fra FV812 mot Evenset. Det må etableres flere 
nye avkjørsler fra veien for å gi atkomst til fritidsboligene. Vegen har i dag svært liten trafikk. Flere 
beboere i området har kommet med innspill om at veistandarden er dårlig og at vegen er moden for 
utbedring. Dette er et kommunalt ansvar. 

Hytter skal gis kortest mulig atkomst fra regulert vei. Viser til vedlagt plan for veiføring med tverr- 
og lengdeprofil for atkomstveier samt notat med enkle 3D skisser som illustrerer skjæringer og 
fyllinger. Kjøreveg og annet vegformål er gitt samme formål SV. Årsaken er at det kan oppstå 
behov for mindre justeringer i forhold til planlagte veiføringer (vedlegg 9) når veitraseene måles inn 
ettersom 1 meters høydekotene i grunnkartet er konstruert basert på ortofoto. 

De interne atkomstveiene til områdene regulert til fritidsbolig skal ha minimum 4 m veibredde og 
minimum 3,5 m kjørebredde. Dette er tilstrekkelig bredde til at to personbiler vil kunne møtes. 
Vendehamrene er dimensjonert for lastebil.  
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Parkering 
Parkering skal etableres i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser for Bodø kommune. 
Parkeringsplasser skal etableres på egen tomt.  

Gangstier 
Gangstier er regulert inn som formål på plankartet og illustrasjonsplanen. Endelig plassering må 
avklares i tomteplan for de felt som berøres. 

Anleggsperioden 
Det knytter seg rekkefølgebestemmelser til etablering av atkomstveier.  Det skal være gitt 
brukstillatelse på vei før igangsettingstillatelse for fritidsboliger eller naust kan gis. Det skal være 
utstedt ferdigattest for atkomstvei og parkeringsplasser før ferdigattest/brukstillatelse for 
fritidsboliger eller naust kan gis. 

 

6.10.1 Spesielle utfordringer ved vegframføring i planområdet 

Deler av planområder er bratt / kupert noe som skaper utfordringer i forhold til vegframføring i deler 
av området.   

For å dokumentere vegframføring i området er det utarbeidet lengdeprofiler for alle veger og det er 
i tillegg utarbeidet modeller som viser hvordan veger, vegskjæringer og vegfyllinger vil kunne 
plasseres i terrenget.   

 

6.11 UNIVERSELL UTFORMING  

Felles uterom og atkomstveier skal så langt det er mulig ha universell utforming.  Gangveier 
gjennom utbyggingsområdene vil i flere områder ikke kunne opparbeides med universell utforming 
pga. terrengmessige forhold. 

 

6.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Det må bores etter vann til fritidsboligene. Sikring av vannkilde ivaretas i bestemmelsene. 

Skisseplan for avløp er vedlagt (Reguleringsplan 2014 vedlegg 7). Skisseplanen må justeres i 
henhold til tomteplanene som skal utarbeides for de enkelte felt i byggesaken. Avløpsvannet går 
gjennom felles slamavskiller før det slippes ut i havet. Skisseplanen viser behov for 3 
slamavskillere. Slamavskillerne må plasseres med tanke på tilgjengelighet for tømming. Takvann 
fra fritidsboligene føres til terreng. 

Fritidsboligene kan kobles til kommunalt strømnett. 

Traseer for teknisk infrastruktur skal fremgå av tomteplanene for de enkelte utbyggingsfeltene. Det 
knytter seg rekkefølgebestemmelser til etablering av teknisk infrastruktur. Det kan ikke gis 
byggetillatelse til oppføring av ny fritidsbebyggelse før vannforsyning, avløp, avfallsbehandling og 
elektrisitetsforsyning er etablert. 



 Oppdragsnr.:5123953 
  
Detaljreguleringsplan  

Kvalnes hyttefelt 
Plan ID 2018012 
  
 

Side 53 
 

 

6.13 STØY 

Tiltaket vil medføre noe økt støy i området grunnet økt trafikk. 
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7 Virkning/konsekvenser av planforslaget 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planforslaget omfatter en liten utvidelse av areal avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen da 
området utvides slik at det avgrenses av eksisterende gammel ferdselsvei / skogsvei i sør.  

Det åpnes for utbygging innenfor 100 metersonen. Dette er nærmere beskrevet i kap. 6.  

Videre medfører bestemmelsene flere mindre avvik fra kommuneplanens bestemmelser. 

 

7.2 KONSEKVENSER FOR TILGRENSENDE OMRÅDER 

Tiltaket vil medføre økt trafikk på den kommunale veien som går fra FV812 mot Evenset. Det må 
etableres flere nye avkjørsler fra veien for å gi atkomst til fritidsboligene. Vegen har i dag svært 
liten trafikk. Flere beboere i området har kommet med innspill om at veistandarden er dårlig og at 
vegen er moden for utbedring.  

 

7.3 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Behov for oppgradering av kommunal vei er ikke en konsekvens av tiltaket og vurderes derfor ikke 
planforslaget. 

 

7.4 AVVEINING AV VIRKNINGER 

Tiltaket er i tråd med hensikten i gjeldende kommuneplan. Tiltakets estetiske konsekvens vurderes 
som liten og tiltaket vurderes ikke å ha noen negative virkninger for tilgrensende områder.  
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8 Vedlegg 

 Plankart datert 13.05.2019 

 Planbestemmelser vedtatt av Bodø Bystyre 12.06.2019 

 Egnethet flytekai 

 Rapport kulturminner 

 Skisseplan VA.    

 Skredrapport 

 Vegføringer med plan og profil.  Denne vegføringen er utarbeidet i 2013 og er tatt med som 
en illustrasjon. 
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