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1 Sammendrag 
Forslagstiller ønsker å tilrettelegge planområdet for utbygging av fritidsboliger. Forslaget har plan_ID 
20017 001 og er i kommuneplanen innenfor område H40. Det legges ut eiendomstomter på 
maksimalt 1 da. Tomtene er i størst mulig grad tilpasset terrenget. Veger og ny infrastruktur legges så 
langt det er mulig langs naturlige formasjoner for å bli minst mulig synlig. Parkering løses ved at det 
etableres parkeringsplasser på eller i gangavstand fra tomtene. 
Feltet er sammenhengende, men naturlig delt i 2 områder i forhold til infrastruktur. Vestre felt med 7 
tomter tenkes utbygd først. 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
I kommuneplanens arealdel er Skålbunes hyttefelt, H40, avsatt til fritidsbebyggelse. Feltet er 47,7 
daa og ligger på eiendommen gnr. 74, bnr. 2. Boligtomt 74/20 er innlemmet i planen og boligtomt 
74/14 grenser til planområdet. For øvrig har feltet ingen felles grense til andre eiendommer. 
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsbebyggelse. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagsstiller og grunneier:  Stig Skålbones 
Plankonsulent:  Karl Skålbones (faglig kompetanse som teknisk utreder, jordskiftedomstolen) 

2.3 Tidligere vedtak i saken. 
Kommuneplanens arealdel viser at dette arealet er innenfor H40, som fritidsbebyggelse. 

2.4 Utbyggingsavtaler. 
Ikke relevant. 

2.5 Krav om konsekvensutredning. 
Under møte med Bodø kommune 02.02. 2017 ble det opplyst at foreløpig konklusjon er at 
planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

3 Planprosessen 

3.1 Historikk 
Området kom med i kommuneplanen i 2009 som hyttefelt Skålbunes, H40. 
Det ble holdt oppstartmøte 25/8-2009, annonsert i avisa og oppstartbrev sendt 30/9-2009. Det kom 
inn flere innspill. 
Etter befaring fra Nordland fylkeskommune ble planområdet innskrenket i sørvest av hensyn til 
kulturminner. 
Planarbeidet ble imidlertid avsluttet i 2011 grunnet nedleggelse av planleggingsfirma (Plan Evo). 
 

3.2 Medvirkningsprosess med varsel om oppstart 
Planarbeidet ble startet helt på nytt igjen i 2017 
Oppstartmøte med Bodø kommune ble holdt 02.02. 2017 
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Naboer, berørte parter og offentlige instanser ble varslet i eget brev av 27.03.2017. Merknadsfrist 
var satt til 15.05.2017. Varsel om oppstart av planarbeidet ble samtidig annonsert i Avisa Nordland. 
 

Det er mottatt 6 merknader: 

1.  Samediggi – Sametinget, brev av 31.03.2017 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

2. Nordlandsnett, brev av 31.03.2017 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

3. Statens vegvesen, brev datert 03.04.2017 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

4. Nordland fylkeskommune, brev datert 12.05.2017 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

5. Fylkesmannen i Nordland, brev datert 16.05.2017 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

6. Naboer på boligtomtene gnr. 74, bnr. 14 og 20, brev med vedlegg dater 24/10-2009 
Vannproblematikk er løst og forbedret ved Bodø kommunes planer om å legge vann til området. 
Kulturminner er tatt hensyn til. Opprinnelig planlagt tomt fjernet og feltets grense innskrenket. 
Adkomstvei omtales nærmere i planbeskrivelsen med avbøtende tiltak i form av reduksjon antall 
hytter og tilleggs- parkerings-areal til begge tomter. 

For øvrig følges plan- og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. 

4 Planstatus og overordna rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Regional plan: Fylkesplan for Nordland 2013-2025. 
Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av 
særlig betydning for reguleringsplan Skålbunes hyttefelt er disse punkter: 

• 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap. 
• l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann skal 

ivaretas gjennom en helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 
vannmiljøplaner. 

• m) Kommuneneskal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for dagens 
og framtidas behov. 

• n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i fortetting av eksisterende områder 
framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNRF-områder.  
Hytter og fritidsbebyggelse skal lokaliseres i gangavstand til vinterbrøytet vei. 
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4.1.2 Kommuneplanens arealdel: 
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble vedtatt 
av Bystyret 19, juni og 11. september 2014.  
Planområdet ligger i et område avsatt til 
fritidsbebyggelse, felt H40.  

Utsnitt fra plankart, Bodø kommune. 
H40 er feltet under tekst Øyjord 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er ikke regulert ut over kommuneplanens arealdel 

4.3 Temaplaner: 
Området inngår ikke i kommunens temaplaner. 
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet 

 
5.2 Avgrensing av planområdet: 
Planområdet er 47,7 daa og ligger på gnr. 74, Skålbones. Boligtomten 74/20 er tatt med i planen fordi 
den har fått utlagt tilleggsareal. For øvrig ligger planområdet på eiendommen gnr. 74, bnr. 2. 
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Området ligger vest for bebyggelsen på Skålbones og på nordsiden av Tverlandsveien (gamle 
fylkesvei 17). I nord og øst begrenses planen av kraftledninger. 

 
                                                                                           Flyfoto (ortofoto) med planavgrensning. Kilde Norge i bilder. 

 

 

 
                                 Bildet viser det meste av hyttefeltet. Kraftlinja nord for feltet kan skimtes. Foto Stig Skålbones 
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Her sees begge kraftlinjer som danner avgrensning mot nord og øst.  

Taket på huset til 74/14 kan skimtes helt i venstre bildekant. Foto Stig Skålbones 

 

5.3 Dagens arealbruk 
Planområdet er tidligere beiteområde.  
Det ligger 2 boligtomter ca 100 meter vest for planområdet. 

5.4 Stedets karakter 
Området er del av større landbruksområde med spredt bebyggelse.  

5.5 Landskap. 
Topografi og landskap, solforhold og lokalklima. 
Området ligger på sørvestdelen av Tverlandshalvøya mellom Saltenfjorden og Skjerstadfjorden. 
Det ligger sørvendt i foten av Skålbonesåsen og er dermed godt skjermet for nordavind. Det er 
normalt preget av vind i sektoren sørøst-sør-vest. Det er godt lokalklima med etter forholdene lite 
snø og tidlig vår. 
Området er til dels grunnlendt med noe berg i dagen. Det er til dels preget av einekratt og delvis 
bevokst med bjørkeskog av dårlig kvalitet.  

5.6 Estetisk og kulturell verdi 
Området markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø. 
I selve planområdet er det ingen registrerte kulturminner. Det bemerkes at sørvest for området er 
det registrert kulturminner i form av gravhauger. Se kart under pkt. 5.8.  I forarbeid til plan er det i 
samråd med Nordland fylkeskommune(NFK) fjernet en tomt og yttergrensen trukket lengre øst for å 
få god avstand til gravhaug. Det vises til rapport fra NFK v/Martinus A. Hauglid av 14.07.2010 

5.8 Naturverdier – Naturmangfold 
Området er delvis bevokst med einer og løvskog, for det meste bjørk. 
Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder 
eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap innafor planområdet. 
Naturbase viser ingen observasjoner av nær truede dyrearter i området, men viser en plante-
lokasjon innenfor planområdet. Den ligger i grøntområde og ikke berørt av byggetomter. 
Følgende bemerkes allikevel: 

• Skålbonesfjæra som ligger 150-200 meter sør for området inngår i Saltstraumen marine 
verneområde. 
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• Rett sør for feltet er det registrert naturtype «åpen kalkmark» i naturbase. Naturbasen 
indikerer også flere plante-lokasjoner i området utafor planen. Adkomstvei til østre del av 
hyttefeltet berører dette området. Det vises til uttalelse fra fylkesmannen i Nordland, brev av 
16.05.2017. 
Den planlagte veien berører ingen av de registrerte plante-lokasjoner. Den går gjennom 
laveste del av terrenget, myrlendt med småbjørk og noe einekratt. Etter vår mening får den 
dermed ikke negativ virkning på området som er registrert som åpen kalkmark. 

 

Naturtype åpen kalkmark, (ID BN00103845) 
 med punktvise planteregistreringer og kulturminner. Kilde: http://kart.naturbase.no/ 

 

 
                          Veg til østre del av feltet går etter laveste søkk i terrenget. Myrlendt og kratt. Kilde Norge i bilder. 
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5.9 Rekreasjonsområde 
Selve planområdet er i dag lite brukt som rekreasjonsområde, men det har stort potensiale 
kombinert med planlagt fritidsutbyggelse.  
Nærområdet har stor rekreasjonsverdi med adkomst til sjø og fjell. Utsikt til landskapet rundt er 
viktig som del av dette. I sør-sørvest ser man indre del av Saltenfjorden med Gøylia og Børvasstindan 
bakom. Området er svært egnet for små dagsturer, også for barnefamilier. Her kan man gå en tur i 
fjæra eller på Skålbonesåsen i området mellom Skålbones og Godøynes (Gaunes). Tverlandsveien 
som passerer vest og sør for området er lite trafikkert etter at ny  trase mellom Tverlandet og 
Godøystraumen ble bygd. Tverlandsveien er godt egnet for sykling. 

5.10 Landbruk 
Området er ikke brukt som beite på flere tiår. 

5.11 Trafikkforhold 

5.11.1 Offentlig vei. 
Tverlandsveien passerer vest og sør for feltet. Det er i dag kommunal veg etter at det ble bygd ny 
trase for fylkesvei 17 (FV 17) mellom Tverlandet og Godøystraumen. Av samme grunn er det i dag lite 
trafikk på Tverlandsveien. Man kjører av FV17 ved Godøynes eller ved bomstasjonen i 
Godøystraumen for å komme inn på Tverlandsveien. 
 

5.11.2 Adkomstvei. 
Planområdet er naturlig delt i to av en bekkedal kalt Trolldalen. Det er ikke egnet for en felles 
adkomstvei uten enorme naturinngrep i form av sprenging og sår i landskapet. Planområdet må 
dermed ses på som to forskjellige utbyggingsområder med hensyn til infrastruktur. 
Begge adkomstene er planlagt fra Tverlandsveien: 

• Vestre del av feltet med 7 tomter er planlagt etter eksisterende avkjørsel til boligtomtene 
74/14 og 20. Derfra omtrent 100 meter østover etter gammel skogsvei forbi tidligere grustak. 

• Østre del av feltet med 13 tomter etter ny adkomst fra Tverlandsveien rett sør for feltet. 
Siktelinje (100m hver vei) er avlagt på plankartet. 

5.11.3 Parkering: 
Parkering i hovedsak på egne tomter i vestre del av feltet. Det er og avsatt noe felles plasser, 
inkludert til Gjesteparkering for å unngå unødig trafikk forbi de to boligtomtene 
I østre del av feltet er det en kombinasjon av felles parkeringsplass og parkering på egne tomter.  
To av tomtene har ikke kjøreadkomst. Det defineres gangvei i planen samt nødvending plass på felles 
parkering for disse to. 

5.11.4 Gang og sykkelvei 
Det er ikke egne gang- og sykkelveier eller fortau langs Tverlandsveien. Det er lite trafikk på denne 
veien etter at det ble bygd ny trase for FV 17 mellom Tverlandet og Godøystraumen. Tverlandsveien 
er i dag mye brukt til sykling. 

5.11.5 Kollektivtilbud. 
Det er et godt busstilbud for området. Alle ruter til og fra Saltstraumen, Misvær/Beiarn og 
Gildeskål/Meløy passerer i nærområdet med holdeplass i dag på Skålbones eller Øyjorda. 
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5.11.6 Ulykkessituasjon 
Statens veivesen har oversikt over trafikkulykker på https://www.vegvesen.no/vegkart 
På gjeldende strekning av det som i dag er Tverlandsveien er det ikke registrert ulykker etter at 
hovedtrafikken ble lagt om til ny FV17 (åpnet 2009). Før den tid er det registrert 4 mindre alvorlige 
ulykker (uten personskader). 

5.12 Barns interesser 
Planområdet ligger i et landbruks- beiteområde som ikke er i hevd. Her er gode muligheter for 
turgåing så vel i fjæra som i skogen. Det er ikke registrert organiserte aktiviteter for barn i området i 
dag. Det er merket og ryddet tursti i området. En kan se for seg at et samarbeid mellom ei 
hytteforening og grunneier som kan legge til rette for å utvikle dette mer, spesielt med tanke på 
barn. 

5.13 Sosial infrastruktur 
Nærmeste barnehager og skoler i området er Saltstraumen og Tverlandet. Det samme er tilfelle for 
dagligvarehandel. 

5.14 Universell tilgjengelighet 
Det er i dag ingen tilretteleggelse for rullestolbrukere innen planområdet etter som området er 
ubebygd. Adkomstvei til noen av tomtene er i forholdsvis slakt terreng og gir dermed god 
adkomstmulighet også for rullestolbrukere. 

5.15 Teknisk infrastruktur. 

5.15.1 Vann 
Bodø kommune har nylig bygd ut vannforsyning i området i forbindelse med sammenkobling av 
Heggmoen og Åseli vannverk. Boligtomtene 74/14 og 20 er tilknyttet og det er lagt til rette for 
viderekobling til hyttefeltet. 

5.15.2 Avløp - spillvann. 
Det er ikke avløpssystem i området i dag. 
Det bygges ut for godkjent septikanlegg innafor planområdet i takt med hyttebygging. 

 

5.15.3 Trafo, energiforsyning og alternativ energi. 
Høyspentlinje med trafo øst for feltet. 
Fra denne går det lavspentlinje nord for feltet for strømforsyning til husstandene på Øyjorda. Denne 
må utvides i forbindelse med hyttefeltet. 

Pr. i dag ansees ingen alternativ energiforsyning som aktuell. Kommuneplanen har ikke krav om 
tilretteleggelse for fjernvarme i området. 

  

https://www.vegvesen.no/vegkart
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5.16 Grunnforhold 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med dette planarbeidet. Det er delvis 
grunnlendt og berg i dagen i området med naturlige områder med dypere jordsmonn. Infrastruktur 
må tilpasses terrengforhold for minst mulig inngrep og synlighet. 

Det er ikke rasfare i området. 

Ifølge NGUs kart over radon er planområdet definert som usikkert. Boligområdene øst og vest for 
planen er registrert som lav til moderat. Det er heller ikke kjent at det er Radonutsatte områder i 
bebygde områder i nærheten. 

 
 
 
 
 
 
Radonkart fra:  
http://geo.ngu.no/kart/radon/ 
 

Radon aktsomhetsgrad. 
Gul–moderat til lav.  
Grå-usikker.           
 

5.17 Støyforhold. 
Området er ikke belastet med støy utover det normale. Tverlandsveien har liten trafikk. 

5.18 Luftforurrensing. 
Planområdet anses ikke utsatt for luftforurensing. Det har god gjennomlufting både ved østlig og 
vestlig vindtrekk. 

5.19 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Det er ingen risiko eller sårbarhetsanalyse ved nåværende situasjon.  
Det vises ellers til pkt. 6.17 samt eget dokument for ROS-analyse.  

5.20 Næring. 
Det er ingen næringsvirksomhet i området. Ingen av gårdene i nærområdet drives, men innmark 
høstes. Beiteverdien i planområdet er svært begrenset og har ikke vært benyttet på flere tiår. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Plankart 
Bruk av grunnlagskart går fram av tegnforklaring. Matrikkelgrenser for boligtomtene 74/14 og 20 
samt for Tverlandsveien, 145/119 er kontrollert og funnet i orden. Originalt plankart er utarbeidet i 
målestokk 1:1000 og i format B2(50x70cm).                          Forminsket plankart følger på neste side. 
 

http://geo.ngu.no/kart/radon/
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6.2 Planlagt arealbruk 
Planen legger til rette for fritidsbebyggelse, 20 tomter sammen med ny nettstasjon for 
kraftutbygging. 

6.2.1 Reguleringsformål 
 

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 
BE   Energianlegg*    0,1 daa 
BFR Fritidsbebyggelse             19,9 daa  
B      Bolig-utvidelse                       0,8 daa   sum  20,8 daa 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
f_S     Teknisk infrastruktur 0,7 daa 
f_SV   Vei   3,3 daa 
f_SVT Annen veigrunn  1,4 daa 
F_SPP Parkeringsplass  0,8 daa   sum    6,2 daa 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 
G   Grønnstruktur     sum   20,7 daa 

Samlet       sum   47,7 daa 

* BE Energianlegg – se pkt. 6.3 under. 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

• Energianlegg BE 
Ny nettstasjon må oppføres i forbindelse med kraftlinja nord for feltet. Den er ikke lagt inn i 
plankartet. I samråd med Nordlandsnett må plassering bestemmes i forbindelse med utbygging. 
 

• Fritidsbebyggelse BFR 1-20 
Det legges til rette for fritidsbebyggelse i en relativt tett utbygging. Hver tomt er tett under 1 da. 
I hht kommuneplanens arealdel hvor det er angitt som maksimal tomtestørrelse. 
Planområdet ligger i forholdsvis flatt terreng ved foten av og godt under toppen av 
Skålbonesåsen slik at bygningene vil gli godt inn i terrenget. I tillegg legges det vekt på å bevare 
noe skog og plante noe nytt for akseptabel skjerming mellom tomtene. 
 

• Boligtomt – utvidelse 
Boligtomten 74/20 har i dag bare et areal på 250 m². Som avbøtende tiltak legger planen opp til 
at 74/20 får tilleggsareal vest og nord for huset og dagens tomt. I tilleggsarealet er det også tatt 
hensyn til at 74/20 får tilstrekkelig parkeringsareal. Utvidelsen er på 830 m². 
Boligtomten 74/14 får regulert egen parkeringsplass. Se under parkering formål f_SPP4. 
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12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• f_S  Tekniske infrastruktur 
o f_S1 Formålet ligger i laveste del i vestre felt og er tenkt til felles septikanlegg. 

f_S2 Formålet ligger i laveste del i østre felt og er tenkt til felles septikanlegg. 
• f_SV Vei 

o f_SV1 Eksisterende adkomstvei fra Tverlandsveien til boligtomt 74/20. Felles for de 7 
tomtene i vestre del av feltet og boligtomtene 74/14 og 20. 3m bredde. 

o f_SV2 Del av adkomstvei og intern vei til vestre del av feltet. 3m bredde. 
o f_SV3 Adkomstvei til østre del av feltet fra Tverlandsveien samt intern adkomst innen 

østre felt. 3m bredde. 
o f_SV4 Avsatt grunn til vei forbi husene til 74/14 og 20. Adkomsten til hyttefeltet skilles 

fra adkomst til de to boligene. Målet er å legge veien til feltet lengst mulig unna boligene 
innafor formålsområdet. Grunnforhold med berg i dagen gjør at eksakt plassering må tas 
under utbygginga. Antatt senterlinje vei er stipulert på plankartet. 
 

• f_SVT Annen veigrunn 
o f_SVT1 omfatter felt langs eksisterende vei (f_SV1) i vestre felt til grøft og sneopplag. 1 m 

bredde på hver side.  
o f_SVT2 omfatter felt adkomstvei (f_SV2) i vestre felt til grøft og sneopplag. 1 m bredde 

på hver side.  
o f_SVT3 omfatter felt langs veien i østre felt til grøft og sneopplag. 1 m bredde på hver 

side. 
• f_SPP Parkeringsplass 

o f_SPP1 Felles parkeringsplass for vestre felt. Omfatter også gjesteparkering. Ligger ved 
avkjøring fra Tverlandsveien. Inntil 8 parkeringsplasser (5x2,5 m). 

o f_SPP2 Felles parkeringsplass ved innkjøring til vestre felt. Inntil 5 plasser. 
o f_SPP3 Felles parkeringsplass østre felt. Inntill 20 plasser inkludert gjesteparkering. Tomt 

BFR19 og BFR20 er uten kjørevei til tomt og får definert faste plasser her. 
o f_SPP4 Parkering boligtomt 74/14 

 
• §12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 

o Formålet omfatter alt annet areal og utgjør totalt 43% av hele planområdet.  
o G1 Det meste av grøntareal som henger sammen i et polygon. 
o G2 Areal mellom vei og BFR1 og BFR2 
o G3 Mindre areal vest for BFR5 
o G4 Areal mellom vei og BFR13 og BFR14 
o G5 Mindre areal vest for BFR8 
o G6 Mindre areal mellom vei og BFR10 og BFR11 

 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.4.1 Byggets plassering 
• Byggene plasseres innafor den enkelte tomts byggegrense som er 4 meter fra tomtegrensa. 

Unntak for tomt 6 og 7 som er noe smalere og har delvis fått byggegrense 2 meter fra 
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tomtegrense. I tillegg er byggeareal på tomt 1, 5 og 6 innskrenket litt av hensyn til 
eksisterende jordkabel. 

• Møneretning etter terrenget og tilnærmet øst-vest om ikke kommunen bestemmer annet. 

6.4.2 Bebyggelsens høyde 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 1½ etasje med maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal 
mønehøyde 6,5 meter ihht. til kommuneplanens arealdel §5.3.1 

6.4.3 Grad av utnytting 
Følger kommuneplanens bestemmelser. Maksimal utnytting er 120 m² BYA. Her inngår ikke 
bakkeparkering. Garasje/uthus kan være inntil 30 m² BYA og inngår i totalareal inntil 120 m² BYA. 

6.4.4 Arbeidsplasser og næringsareal. 
Ikke relevant. 

6.4.5 Antall boliger 
Det er total 20 fritidsboliger med frittliggende bygninger. Fordeling på 7 i vestre felt og 13 i østre felt. 

6.5 Boligmiljø/bokvalitet 
Det er lagt vekt på at fritidsboligene er samlet, men at de samtidig i størst mulig grad kan ha 
skjermede uteoppholdssoner. Bevaring av eksisterende skog samt nyplanting vil forsterke dette. 
Gode solforhold og umiddelbar nærhet til turområde så vel i fjæra som i skogen er en viktig del av 
miljøet. 

6.6 Parkering 
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. Det er krav om 1,2 parkeringsplasser pr. 
fritidsbolig. Parkeringsplassene på selve hyttetomta og/eller på fellesareal. Tomt 19 og 20 i østre del 
har ikke adkomstvei for bil og har definert fast parkering. 

6.7 Tilknytning til infrastruktur. 
• El-kraft tilknyttes eksisterende nett. Ny nettstasjon etableres i forbindelse med utbygging. 
• Vanntilførsel tilknyttes planlagt kommunalt anlegg. 
• Avløp til nytt felles lukket septikanlegg. 

6.8 Trafikkløsning 

6.8.1 Tilknytning offentlig vei, Tverlandsveien. 

6.8.2 Kjøreadkomst 
Snuplass i forbindelse med septikanlegg. 

6.8.3 Utforming av veier. 
Veien er gitt en bredde på 3 meter med tillegg 1 meter grøft/snøopplegg på hver side 

6.8.4 Krav til samtidig opparbeidelse. 
Før det gis brukstillatelse eller ferdigattest for noen av fritidsboligene skal vann og avløpsanlegg være 
ferdigstilt.  
Det bemerkes at hyttefeltet av terrengmessig forhold er delt i to utbyggingsområder med adskilt 
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infrastruktur. I planen er det tenkt å bygge ut vestre del av feltet først slik at det kan ferdigstilles 
uavhengig av østre del. 

6.8.5 Tilgjengelighet for gående og syklende. 
Tilgjengeligheten er svært god, med lite trafikk og lite stigning på veiene. Noe mere stigning på 
øverste tomter i østre del. 

6.8.6 Felles adkomstveier, eiendomsforhold.  
Alle veier er felles for tilstøtende hytter. For vestre del er også boligtomtene 74/14 og 74/20 med på 
deler av veien. Alle veiarealer ligger i dag innafor eiendommen 74/2, eier Stig Skålbones. 

6.9 Offentlige anlegg. 
Kommunal vanntilførsel til området er nylig bygd ut. Se pkt. 6.15.  
Utover det er i det ikke planlagt nye offentlige anlegg i planområdet. 

6.10 Miljøoppfølging. 
Ingen spesielle elementer. Kommuneplanen har ikke krav om tilretteleggelse for fjernvarme i 
området. 

6.11 Universell utforming 
Skal imøtekommes ihht. byggeforskriftenes krav til byggverk. 

6.12 Uteoppholdsareal 
Ligger innafor hver tomt. Med utbyggingsareal på 120 m² pr. tomt gir det ubebygd areal på over 800 
m² for hver tomt. Tomtene har god sol-forhold og god skjerming ved i størst mulig grad bevaring av 
eksisterende skog kombinert med nyplanting.  
Nærhet til fjære og skogområder. 

6.13 Kollektivtilbud 
God bussdekning med stoppested på Skålbones og Øyjorda.  

6.14 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner innafor planområdet. Det vises til rapport fra NFK v/Martinus A. 
Hauglid av 14.07.2010 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
• Vanntilførsel ved tilkobling nyetablert kommunalt nett. Se pkt. 5.15.1. 
• Det er satt av områder i begge felt til septikanlegg. Alle detaljer rundt selve anlegget må tas 

underveis i utbygginga da en ikke kjenner alle forhold med jordsmonn og berggrunn. Planen 
legger opp til at avløpsrør og vannrør i størst mulig grad legges i veggrunn. 

6.16 Plan for avfallshenting 
Det forutsettes henteavtale med Iris fra felles container eller standard avfallsdunker. 

6.17 Avbøtende tiltak /løsninger ROS 
Naboer på boligtomtene stiller seg i utgangspunktet negativ til bruk av adkomstveien til de 7 
tomtene i vestre del av feltet. Etter dialog legger planen derfor opp til følgende avbøtende tiltak: 
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• Opprinnelig plan om 11 tomter i vestre del av feltet ble først redusert med 1 av 
kulturminnehensyn. Etter dialog er planen redusert med ytterlige 3 tomter av hensyn til 
naboene og trafikkbildet. 

• Gjesteparkering legges ved avkjørsel fra Tverlandsveien for å unngå unødig trafikk forbi 
boligene. 

• Adkomstvei til vestre del av hyttefeltet adskilles fra innkjørsel til 74/14, 20 og legges lengst 
mulig unna boligene innafor planområdet. Plan om skjerming mellom adkomstveien og huset 
til 74/20. Detaljer tas i forbindelse med byggesøknad. 

• Det reguleres inn egen parkeringsplass for boligtomt 74/14 
• Planen legger videre opp til at tomten til 74/20 utvides med 830 m² for å få mere plass vest 

og nord husene samt parkering innafor egen tomt. 

Utover det viser ROS-analysen at ingen særlige tiltak må gjennomføres. 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Bebyggelsen kan ikke tas i bruk før vanntilførsel og avløpssystem er etablert. Vestre felt på 7 tomter 
kan ferdigstilles uavhengig av østre felt. 

7 Konsekvensutredning 
Som beskrevet under pkt. 2.5 over. 
Under møte med Bodø kommune 02.02. 2017 ble det opplyst at foreløpig konklusjon er at 
planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Begrunnelse: 
Tiltaket gir ingen vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. KU-vurderingen av arealet i gjeldende 
kommuneplan), og i tråd med overordnet plan. 

8  Virkninger og konsekvenser av planforslaget 
Planen følger overordnet plan. Her er ingen endringer i henhold til dette. 

8.1 Stedets karakter 
Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget, delvis glissent skogfelt, til en 
tettere bebyggelse. Sett utenfra vil selvfølgelig hyttene vises, men de vil samtidig ikke ligge 
skjemmende til i terrenget. Slak helling fra Tverlandsveien og opp, med busker og trær, samt 
gjenværende trær og beplanting mellom hyttene vil danne naturlig skjerming. Verdt å nevne at 
hyttene ligger ved foten av og godt under selve Skålbonesåsen, slik at ingen hytter vil danne silhuett 
mot horisonten. 

8.2 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 
Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer.  

Forholdet til kravet i kapittel 2 i Naturmangfoldloven. 
Som beskrevet under kap. 5.8 er her ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte 
arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap.  
Unntatt adkomstvei til østre del av feltet. Det vises til kapittel 5.8 
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8.3 Uteområder 
Planområdet brukes i ingen eller liten grad som uteområde for lokalbefolkningen eller andre. En 
utbygging vil i liten grad gi endringer i forhold til dagens situasjon. 

8.4 Trafikkforhold 
• Etablering av 20 nye fritidstomter gir noe økt trafikk. For østre del av feltet blir det i følge 

planen ny avkjørsel til Tverlandsveien. 
• Vestre del av feltet med 7 hytter bruker eksisterende avkjørsel og adkomstvei til 

boligtomtene 74/14 og 74/20. Sett i større sammenheng vil trafikk til og fra tomtefeltet gi 
liten økning i trafikken. Eierne av 74/14 og 20 vil imidlertid oppleve det som noe økning på 
intern adkomstvei. Veien er privateid av Stig Skålbones som eier av 74/2. Utvidet bruk til 7 
hyttetomter anses som liten og godt innafor tålegrensen. Det vises for øvrig til avbøtende 
tiltak kap. 6.17 

• For turgåing fra planlagte hytter til Skålbonesfjæra må Tverlandsveien krysses. Med den 
beskjedne trafikk som er i dag vurderes dette ikke som vesentlig endring eller stor risiko for 
ulykke. Se ROS-analyse pkt. 43. 

• Det er ingen endringer i kollektivforholdet som følge av planen. 

8.5 Barns interesser 
Fritidsboligene har store arealer for barns lek. Naturområdene rundt er svært godt tilgjengelig. 
Det er ellers ingen endringer i forhold til overordnet planverk. 

8.6 Universell tilgjengelighet 
Fritidsboliger med veitilknytning gir god tilgang til de fleste hyttetomtene, også for rullestolbrukere. 
Ellers ingen endringer.  

8.7 Energibehov- energibruk 
Utbygging av 20 fritidsboliger vil kreve oppgradering av el-tilførsel til området. Ny nettstasjon må 
etableres. Dette vil også være positivt for eksisterende boliger da de i dag til dels har problemer med 
spenningsfall. 

8.8 ROS - (Risiko og sårbarhet) 
ROS-analysen viser at her er ingen særlige tiltak som må gjennomføres ut over at vanntilførsel og 
avløp må være sikret før brukstillatelse gis. 
Her er ingen rasfare, flomfare, spesielle vindforhold, støy, luftforurensning, forurensing i grunnen, 
beredskap og ulykkesrisiko. 

8.9 Jordressurser/landbruk 
Ingen endringer i forhold til overordnet plan. 

8.10 Teknisk infrastruktur 

8.10.1 Vann og avløp 
Anlegg av ny vanntilførsel og nytt avløpssystem. Se pkt 6.14 

8.10.2 Trafo – ny nettstasjon. 
El-kraft tilknyttes eksisterende nett. Ny nettstasjon etableres i forbindelse med utbygging. 
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8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Planen medfører ingen direkte virkninger for kommunen. 

8.12 Konsekvenser for næringsinteresser. 
Ingen. 

8.13 Interessemotsetninger.  
Naboer har kommentert planene med hensyn til adkomstvei og egen vannforsyning. 
Kommunens nyetablerte anlegg gir alle i området en vesentlig bedre vanntilførsel. 
Økt trafikk på adkomstvei forbi 74/14 og 20 er tatt hensyn til. I vestre del av hyttefeltet er antall 
tomter redusert fra et utgangspunkt på 11 til nå 7 tomter. I tillegg legger planen til rette for utvidelse 
av boligtomt 74/20 slik at de kan parkere på egen grunn. For 74/14 er det regulert eget 
parkeringsareal. Plan om skjerming mellom adkomstvei og huset til 74/20. 

8.14 Avveining av virkninger 
Planen følger overordnet plan. Kommunen har nylig bygd ut vannforsyning til området. Nytt 
avløpsanlegg må etableres. Det samme med ny nettstasjon som og vil gi forbedret strømtilførsel til 
de 2 nærmeste boligene samt de 6 som ligger på Øyjorda. 
Kommentar fra naboene er tatt hensyn til i form av redusering av planlagte hytter samt avbøtende 
tiltak, jfr. pkt. 6.17. 

9 Innkomne innspill. 

9.1 Merknader 
1. Samediggi – Sametinget, brev av 31.03.2017 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i det omsøkte området. Av den grunn har 
sametinget ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunkt. Det minnes samtidig om den generelle aktsomhetsplikten i forbindelse med 
kulturminner. 

2. Nordlandsnett, brev av 31.03.2017.  
Generell orientering om strømnett i området og krav i forbindelse med utbygging. Kart over 
eksisterende strømnett vedlagt. 

3. Statens vegvesen, brev datert 03.04.2017 
Generell orientering. Ingen merknader til oppstart av planarbeid. 

4. Nordland fylkeskommune, brev datert 12.05.2017 
Ingen kulturminnefaglige merknader på nåværende tidspunkt. 
På generellt grunnlag bemerker fylkeskommunen følgende: 
- Hensyn til framtidige klimaendringer 
- Hensyn til interessen til personer med funksjonsnedsettelser 
- Vurdering av alternative energikilder 
- Hensyn til estetiske forhold for ny bebyggelse m.m. jfr. PBL §1.1 
- Medvirkning i planprosessen for berørte parter 
- Naturmangfoldloven 
- Fylkeskommunen som regional vannforvalter 
-  
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5. Fylkesmannen i Nordland, brev datert 16.05.2017 
Kritisk til adkomstvei. 
Tas til orientering og relevante punkter tas med i denne planbeskrivelsen. 

6. Naboer på boligtomtene gnr. 74, bnr. 14 og 20, brev med vedlegg dater 24/10-2009 
Belyser problematikk rundt kulturminne, vannforsyning og adkomstvei. 

• Hensyn til kulturminne er tatt ved å innskrenke planareal og kutte en planlagt tomt. 
• Løsning på vannproblematikk med kommunens plan om vann til området 
• Adkomstvei, avbøtende tiltak. Se pkt 6.17 

 
 

10 Avsluttende kommentar 
Planforslaget følger overordnet plan på alle punkter. 
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