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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunal vannledning i sjø fra Marvoll 
vannbehandlingsanlegg, via landtakskum på Åseli og frem til Gillesvåg og Koddvåg. Ledningstraseen 
er ca 4 km i sjø og ca 2 km på land. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige 
anleggsområder.  

Bodø kommune har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og 
bygningslovens § 4.2. Temaet kulturminner er konsekvensutredet av Nordland fylkeskommune og det 
er gjort grundige vurderinger av temaene naturverdi, naturressurser og geoteknikk. Sentrale tema som 
redegjøres for i planbeskrivelsen er friluftsliv, vassdrag og strandsone og samfunnsnytte. Med 
grunnlag i de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad 
medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunal vannledning i sjø fra Marvoll 
vannbehandlingsanlegg, via landtakskum på Åseli og frem til Gillesvåg og Koddvåg. Ledningstraseen 
er ca. 4 km i sjø og ca. 2 km på land. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige 
anleggsområder. 

 Tidligere vedtak i saken 

I forbindelse med behandling av hovedplan vann i bystyret 7.5.2015 (PS15/48 Hovedplan Vann 2016-
2019) vedtok bystyret at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/Koddvåg skulle utredes nærmere og 
fremlegges i ny sak til politisk behandling. Det ble 8.9.2016 lagt frem sak for bystyret «Fremføring av 
kommunalt vann til Gillesvåg/Koddvåg og Seines». På grunn av uforholdsmessig høye kostnader ved 
fremføring av kommunalt vann til disse områdene ba Bystyret om at det ble framlagt ny sak der flere 
alternativer for å sikre drikkevann til disse områdene ble utredet, herunder boring etter grunnvann. I 
bystyremøte 11.5.2017 ble det vedtatt at vannforsyning til Seines og Gillesvåg/Koddvåg skulle 
innarbeides i hovedplan for vann 2016-2019. 

Bodø kommune utarbeidet i 2016 skisseprosjekt som redegjør for bakgrunnen for prosjektet og 
trasévalg og i 2018 utarbeidet Norconsult forprosjekt for teknisk beskrivelse av tiltaket. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Bodø kommune og Norconsult har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Tiltaket, et vannledningsanlegg over større 
avstander (vedlegg II punkt j), kan ha vesentlige virkinger for miljø eller samfunn (jf. § 10) da det 
berører registrerte verdier i form av kulturminner, naturtyper/arter og friluftsområder. Det utløses derfor 
et krav om konsekvensutredning, men det er ikke krav om planprogram.  

Det er registrert flere kulturminner i Gillesvåg og Nordland fylkeskommune har sommeren 2019 
foretatt overflatesøk og maskinell sjakting av områder med potensial uten å gjøre nye funn. Temaet 
kulturminner konsekvensutredes gjennom Nordland fylkeskommunes arbeid. Arkeolog fra NFK har i 
etterkant av registrering utarbeidet en rapport med vurdering av tiltakets konsekvens og resultatene 
fra NFKs rapport er innarbeidet i planforslaget. 

I Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase er det registrert punkt for arter av særlig store 
forvaltningsinteresser i eller i umiddelbar nærhet til traséen. Elvefjorden er registrert som marin 
naturtype: sterke tidevannsstrømmer. Biolog fra Norconsult har gjennomført befaring og gjort en 
vurdering av tiltaket i forhold til naturverdi og naturressurser. Ved oppstart av planarbeidet ble det 
vurdert at temaene naturverdi og naturressurser ikke er nødvendig å konsekvensutrede. Tiltaket vil 
ikke komme i særlig konflikt med naturverdier eller naturressurser og resultatene fra biologens rapport 
er innarbeidet i planbeskrivelsen.  

Straumsneset er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Tiltakets utforming tilsier at 
omfang/konsekvens for friluftsliv vil være minimal og temaet ivaretas derfor i planbeskrivelsen. 
Planbeskrivelsen redegjør også særlig for temaene vassdrag og strandsone, geoteknikk og 
samfunnsnytte (sikker drikkevannsforsyning etc.). 
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 Planprosess 

 Plan- og medvirkningsprosess 

Parallelt med planarbeidet for vannforsyning Gillesvåg – Koddvåg har det blitt gjennomført planarbeid 
for vannforsyning Seines (planID 2019012). Det er to separate planarbeid/planforslag som er 
uavhengig av hverandre, men planprosessene har gått parallelt.  

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 26.6.2019. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble 
annonsert i Avisa Nordland 10.9.2019 og berørte parter (private og offentlige) ble skriftlig varslet 
9.9.2019. Noen etater fikk ettersendt oppstartsmeldingen 20.1.2020. Det ble avholdt åpent 
møte/nabomøte 23.9.2019 på Saltstraumen hotell. Hovedmomentene fra møtet er oppsummert 
nedenfor: 

Marit Lunde (plankonsulent Norconsult) og Peder Eggesvik (VA-konsulent Norconsult) presenterte 
tiltaket og planprosessen. Jan Erik Thorbergsen (prosjektleder plan og utbygging), og Kjell Ivar 
Hansen (byggeleder plan og utvikling) var også tilgjengelig for å svare på spørsmål og innspill.  

Mange av spørsmålene som ble stilt i møtet var knyttet til forhold som ikke inngår i planarbeidet; 
teknisk utforming av tiltaket, gjennomføring av anleggsfasen og regelverk/kostnader for tilkobling til 
vannledningen. Følgende spørsmål var relevant for planarbeidet: 

• Om høydebasseng skal tas med i planforslaget og plassering av dette 
• Veigeometri for atkomstvei til høydebassenget 

Oppsummering av spørsmål og svar i møtet: 

Spørsmål om høydebassengets utforming (størrelse, inngjerding), funksjon (om det er nødvendig å 
etablere) og bakgrunn for plassering. Det ble også kommentert at eksisterende vei som er tenkt 
benyttet som atkomst til høydebassenget har krappe svinger og det ble spurt om ny atkomstvei vil 
være tilgjengelig for allmennheten.  

Svar: Det er gjort en screening hvor resultatet var at plasseringen vist i oppstartsvarselet er den mest 
egnete. Det er teknisk mulig å plassere høydebassenget andre steder, men det vil være mer 
krevende. Høydebassenget vil gi sikrere vannforsyning og økt kapasitet. Høydebassenget vil gjerdes 
inn. Ved prosjektering må eventuelle behov for utbedringstiltak på atkomstveien vurderes. Det er ikke 
anledning for å ta inn alternative veitraséer med nye atkomster fra fylkesveien i planforslaget. Dersom 
det kommer inn innspill som viser at det er sterk motstand mot etablering av høydebassenget kan det 
bli aktuelt å ta det ut av planforslaget ettersom dette ikke er et tiltak som skal gjennomføres i 
nærmeste fremtid. 

Spørsmål om vannkvalitet.  

Svar: Vannet vil renses i Marvoll vannbehandlingsanlegg (eksisterende anlegg). 

Spørsmål om alle må koble seg på den kommunale ledningen og om husstander som i dag er koblet 
på felles ledningsnett må ha hver sin stikkledning/tilkobling og må søke for hver enkelt husstand. 

Svar: Bodø kommune redegjorde for tilkoblingsplikt, etablerings- og tilkoblingskostnader og muligheter 
for å søke om unntak. Så fremt eksisterende stikk (også fellesstikk) har en tilfredsstillende standard vil 
disse kunne tilkobles kommunal vannledning. Det må søkes om tilkobling.  

Diverse tekniske spørsmål om dimensjon, brannhydrant etc.  

Svar: Dette ble gjort rede for. Detaljeringsnivået inngår ikke i planarbeidet. 

Norconsult og Bodø kommune oppfordret alle oppmøtte til å levere innspill til planarbeidet og i senere 
høringsrunder i planprosessen og byggesaken. 
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 Innspill til planen 

Person/etat Innspill Kommentarer 

Alvar Andreassen 

(17.9.2019) 

Gjelder gnr 92 bnr 7 i Gillesvåg. Dette 
er et fritidshus. Har boret etter vann og 
har nok.  

Ca. plassering av 
hovedvannledningen avklares i 
planforslaget. Kommunen vil 
kontakte grunneier angående 
leggetillatelse. Privat tilkobling til 
den kommunale vannledningen 
inngår ikke i planarbeidet.  

Statens vegvesen 

(19.9.2019) 

I denne saken uttaler vi oss som 
forvalter av fylkesveg, og som 
fagmyndighet med sektoransvar. Når 
planforslaget blir lagt frem til høring, vil 
vår vurdering i hovedsak være trafikale 
konsekvenser som følge av tiltaket, og 
trafikksikkerhet. På nåværende 
tidspunkt peker vi på følgende:  

- Arbeid på/under og langs fylkesvegen 
må planlegges i samarbeid med oss og 
endelige løsninger skal godkjennes av 
oss.  

- Dersom planen medfører behov for 
graving som berører vår eiendom kan 
det være aktuelt med en 
gjennomføringsavtale som sikrer at våre 
interesser blir ivaretatt.  

- Aktuelle arealer for rigg- og 
anleggsområder må vises i planen. Om 
disse plasseres på arealer langs og inntil 
fylkesvegen, må dette avklares med oss. 
Vi forutsetter at kommunen i 
planarbeidet inngår tett dialog med oss 
vedrørende spørsmål som berører 
fylkesvegen, som kryssing, 
anleggstrafikk og arbeidsvarsling. 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan 
fremkomme andre merknader i den 
videre planprosessen. 

 

 

 

 

 

Ivaretas i bestemmelsene. 

 

 

Ivaretas i bestemmelsene. 

 

Forslag til plassering av rigg- og 
anleggsområder ble oversendt 
Nordland fylkeskommune som 
overtok som 
fylkesvegadministrasjon fra SVV 
1.1.2020. Forslaget ble godkjent 
av fylkeskommune og områdene 
er vist som 
bestemmelsesområder i 
plankartet. Bestemmelsene sikrer 
at dialog med Fylkeskommunen 
angående gjennomføring i 
driftsfasen ivaretas i 
byggesaken/anleggsfasen. 

- 
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Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

(20.9.2019) 

NVE er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor 
saksområdene flom-, erosjon- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift (TEK17) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom, erosjon og skred 
ved planlegging og utbygging. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være 
behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes. 

Planen må ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.  

Viser til aktuelle veiledere og verktøy. 

Saksområdene ivaretas i 
planforslaget. 

Norges arktiske 
universitet (UiT) 

(24.9.2019) 

I uttalelse av 23.01.2019 med vurdering 
av søknaden fra Norconsult for legging 
av vannledning i sjø i strekning fra 
Marvoll til Gillesvåg / Koddvåg hadde vi 
ingen merknader. Det finnes ingen 
kjente kulturminner under vann i 
gjeldende tiltaksområdet og inngrepet i 
sjøbunnen blir relativt begrenset i 
omfang. Vi vurderer sannsynligheten for 
konflikt med eventuelle kulturminner 
under vann som liten og har derfor 
ingen merknader til planforslaget. 

- 

Saltstraumen 
kommunedels-
utvalg 

(10.10.2019) 

Saltstraumen kommunedelsutvalg har i 
møte 09.10.19 gjort følgende vedtak i 
PS 19/18 Varsel om oppstart – 
Detaljregulering for vannforsyning fra 
Marvoll til Koddvåg 

Vedtak: Tas til orientering. 

- 

Bjarnhild 
Andreassen 

(11.10.2019) 

Viser til folkemøte 23.9.2019 og 
fremmøte ved Norconsult 3.10.2019. 
Leverte sistnevnte dato kopi av privat 
vannforsyning (andelslag for 
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grunnvannsbrønner på tomt 85/16-
85/1).  

Atkomstvei til høydebasseng vil komme 
i konflikt med vår vannforsyning. Og idet 
vi har et godt og kostbart vannanlegg, 
er det IKKE ønskelig med tilknytning. 
Det er en selvbygd nokså skrøpelig 
bratt privat veg opp til hyttene og min 
merknad til høydebasseng er at det 
vurderes et annet alternativ til dette 
formål, både med hensyn til veg, 
naturomgivelser, terreng og 
verdiforringelsen av eiendommene.  Jeg 
støtter uttalelse fra Solfrid Karlsen, og 
motsetter meg plan vedrørende 
høydebasseng. 

 

 

Høydebassenget tas ut av 
planforslaget. Det foreligger per 
nå heller ikke vedtak om 
etablering av høydebasseng. Ca. 
plassering av 
hovedvannledningen avklares i 
planforslaget. Kommunen vil 
kontakte grunneier angående 
leggetillatelse. Privat tilkobling til 
den kommunale vannledningen 
inngår ikke i planarbeidet. 

Einar Konrad 
Karlsen 

(11.10.2019) 

Jeg er grunneier til Gnr.85, Bnr 1 og 14, 
og har noen spørsmål til planlagt 
høydebasseng med tilhørende 
adkomstvei og vannforsyning, og hva 
dette vil medføre for min eiendom. 

• Vil det bli brukt eksisterende vei til 
planlagt høydebasseng eller anlegges 
det ny vei? 

• Hvordan vil veien vedlikeholdes på 
helårsbasis (brøyting, belysning)? 

Husstandene 399, 401, 403 og 405 har 
pr i dag eget vannverk, dypvannsbrønn, 
boret til 95 m dyp.  (Gnr85, Bnr 14), Hus 
403 ligger i grense med planlagt 
vannledning og vei. 

• Hvor vil nærmeste tilkoblingsmulighet 
for denne eiendommen være? 

• Hva vil kostnaden for en eventuell 
tilkobling bli? 

Ifølge tegningene som er vedlagt brev 
fra dere 090919 ser jeg at vei og 
vannledning berører tomt til hus 403 og 
planlagt hytteområde. 

Høydebassenget tas ut av 
planforslaget. Det foreligger per 
nå heller ikke vedtak om 
etablering av høydebasseng. 

 

 

 

 

Ca. plassering av 
hovedvannledningen avklares i 
planforslaget. Kommunen vil 
kontakte grunneier angående 
leggetillatelse. Privat tilkobling til 
den kommunale vannledningen 
inngår ikke i planarbeidet. 
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Nordland 
fylkeskommune 

(14.10.2019) 

Så langt fylkeskommunen kan se, er 
dette tiltaket ikke i strid med regional 
politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i 
Fylkesplan for Nordland. Vi viser likevel 
til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, 
som inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden, og ber om at 
det tas hensyn til disse i planarbeidet. 
Vi viser spesielt til kap. 8.3. 
Kulturminner, naturressurser og 
landskap, og kap. 8.5 Kystsonen. 

Fylkeskommunen er opptatt av at 
inngrep gjøres skånsomt og at 
arealbeslag begrenses til det absolutt 
nødvendige. Det bør fastsettes 
planbestemmelser som i størst mulig 
grad ivaretar hensynet til miljø- og 
arealbruksinteresser i det berørte 
området. I denne saken gjelder dette 
særlig jordvern, friluftslivsinteresser og 
landskapskvaliteter. 

I samarbeid med Kartverket og 
Fylkesmannen i Nordland tilbyr 
fylkeskommunen kvalitetssikring av 
planer og publisering i Nordlandsatlas. 
Oppfordrer til at planforslag med sosi-
koder sendes til 
plannordland@kartverket.no. 

Bemerkninger på generelt grunnlag om 
hensyn til fremtidige klimaendringer, 
barn og unges interesser, medvirkning, 
naturmangfoldsloven og vannforskriften. 

Fylkeskommunen gjennomførte i juli i år 
arkeologisk registrering på en utvalgt 
strekning av landdelen av den planlagte 
vannlednings-traséen. Det ble ikke 
påvist konflikt med automatiske fredete 
kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for, jf. 
Vedlagte rapport. 

Alle kulturminner fanges ikke opp av en 
slik registrering. Vi ber derfor om at det 
tas med et punkt i planbestemmelsene 
der det vises til tiltakshavers 
aktsomhets- og meldeplikt ved 

Ivaretas i planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

Ivaretas i planforslaget. 

 

 

 

 

 

Ivaretas av Bodø kommune når 
planforslaget legges ut på høring. 

 

 

Ivaretas i planforslaget. 

 

 

Rapporten legges ved 
planforslaget. 

 

 

 

Ivaretas i bestemmelsene. 
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eventuelle uventede funn av gamle 
bosetnings- eller aktivitetsspor under 
markarbeidet, jf. Kulturminneloven § 8 
andre ledd. 

Solfrid Malene 
Karlsen 

(15.10.2019) 

Det er ikke ønskelig med vannforsyning 
til gnr 85 bnr 8. Vi har egen brønn med 
godt nok vann og ønsker å beholde 
den. Det ville blitt uforholdsmessig store 
utgifter ved tilknytning som vises på kart 
og jfr. Brev om utgifter av 15.1.2018 fra 
Bodø kommune. 

Merk at brønnens beliggenhet er 
ovenfor vannrør som er tegnet inn på 
forslagskartet. Dette må tas hensyn til 
ved en ny ledning. Har lagt ved kart 
med markering av brønnen. 

Det er planlagt vanntilførsel til gnr 85 
bnr 14 og 16. Her er det et privat 
vannanlegg med grunnvannsbrønn. Jeg 
ønsker å beholde det private 
vannanlegget som også tilfører vann til 
gnr 85 bnr 13 og 15 hvor jeg har hytte. 
Det kan bli vanskelig å beholde vannet 
hvis det blir pålagt å ha kommunalt 
vann for de to bolighusene. Jeg ønsker 
ikke tilknytning til kommunalt vann til 
hytta. 

Det er planlagt et høydebasseng med 
atkomstvei hvor atkomstvei er foreslått 
lagt delvis over privat vei opp til hyttene 
og bygning plassert rett bak hytta vår, til 
tross for at ingen som bor på oversiden 
av veien har hatt ønske om regulert 
vann hit. Både høydebasseng og 
atkomstvei ser ut fra plantegningene til 
å ha store innvirkninger på naturen 
rundt og begrensninger på ferdsel på 
egen eiendom. Dette vil dra ned verdien 
på hytteeiendommene, trivsel og 
naturopplevelser og være ødeleggende 
for dyretråkk. Vi er positive til at 
Gillesvågbygda skal få vann, men 
synes det er urimelig at får eiendom, 
fritid og naturglede skal ofres for dette 
tiltaket. 

Ca. plassering av 
hovedvannledningen avklares i 
planforslaget. Kommunen vil 
kontakte grunneier angående 
leggetillatelse. Privat tilkobling til 
den kommunale vannledningen 
inngår ikke i planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høydebassenget tas ut av 
planforslaget. Det foreligger per 
nå heller ikke vedtak om 
etablering av høydebasseng. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

(22.10.2019) 

Fylkesmannen i Nordland påpeker at 
tiltaket kan komme i berøring med arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse, og 
peker spesielt på forekomst av artene 
Krypkvein og Strandkjeks i Gillesvåg.   

 

 

 

Fylkesmannen viser til at berggrunnen 
består av kalkspatmarmor med til dels 
store arealer med strandberg. Det kan 
derfor ikke utelukkes at det her finnes 
rike strandberg med forekomster av 
habitatspesifikke og kalkkrevende arter.  

Fylkesmannen anbefaler at det foretas 
en nærmere naturfaglig utredning av 
ilandføringsområdet i Gillesvåg.  

Artene Krypkvein og Strandkjeks 
er begge i Artsdatabanken gitt 
status LC – Livskraftig. 
Miljødirektoratets database – 
Miljøstatus angir ingen truede 
ansvarsarter i området. 
Databasen angir en forekomst av 
bl.a. Strandkjeks ved utløpet av 
Gillesvågelva. Denne vil ikke bli 
truet av tiltaket.  

Kalkrike strandberg med 
tilknyttede strandenger er en 
relativt vanlig naturtype i ytre 
deler av Salten. Fagutreder har – 
sammen med Geir Gaarder i 
Naturfaglig utredning AS i 2014 – 
gjennomgått 9 lokaliteter i Bodø.   

Fagutreder Morten Selnes sendte 
7.11.2019 en mail til 
saksbehandler hos 
Fylkesmannen med forespørsel 
om et møte for gjennomgang av 
vurderingene av naturmangfold 
ift. naturmangfold og naturfaglig 
utredningsbehov. 
Befaringsrapporten var vedlagt 
henvendelsen.  Fagutreder og 
planlegger har ikke fått 
tilbakemelding fra Fylkesmannen 
på at det er behov for et møte om 
dette tema. 

Albert Steen 
(25.11.2019) 

Positiv til tiltaket. Eier gnr/bnr 92/13 og 
har spørsmål om hvordan eiendommen 
blir berørt. 

Planlegger redegjorde for dette 
samt oppfølgingsspørsmål knyttet 
til valg av trasé i mail datert 
26.11.2019. 

Fiskeridirektoratet 

(23.1.2020) 

Det er kun på sørsiden av Marvoll, der 
vannledningen går ut i sjøen, at 
vannledningen eventuelt kommer 
konflikt med fiskeinteresser. Det er 
registrert et større område i Marvollvika 
hvor det drives fiske med passive 
redskaper. Dette medfører som oftest 
oppankring av redskapen med fare for 
konflikt med bunninstallasjoner, 
herunder også vannledninger. I området 
er det også sterk strøm noe som vil 

Fra Marvoll følger den planlagte 
vannledninga traséen for 
eksisterende vannledning, før 
den planlagte vannledninga 
bryter av mot øst. Ved 
eksisterende vannledning i sjø er 
det merket oppankring forbudt og 
den planlagte vannledninga vil 
senkes med runde lodd. Dette 
gjør at risikoen for konflikt i 
forhold til oppankring vurderes 
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bidra til bruk av større 
fortøyningsmidler. Det ville vært 
fordelaktig om ledningen kunne blitt lagt 
mer opp mot land på nordsiden av 
Marvollvika (fra Kobbskjæret og langs 
land mot Åselibrua). Fiskeområdet er 
neppe å anse som mer enn lokalt viktig. 
Fiskeridirektoratet har ingen 
registreringer av innmeldt bruk i dette 
området, verken pr. dato eller historisk. 

som lav. Det er funnet kun én 
egnet plassering for 
vannledninga i forhold til 
bunnforhold, strøm og å unngå 
lokale lav- og høybrekk. Det er 
derfor ikke mulig å legge 
vannledninga lenger nord mot 
land. 

Kystverket 

(31.1.2020) 

Lite trafikk som berøres av tiltaket. Har 
lagt ved kartutsnitt fra Kystinfo. Det må 
søkes til Bodø kommune om tiltak, 
siden tiltaket skal gjennomføres i 
kommunalt sjøareal.  

Søknad om tiltak inngår ikke i 
planarbeidet, men må ivaretas i  

Nordland fylkes 
fiskarlag 

(31.1.2020) 

Det er registrerte fiskeriinteresser i 
planområdet. Fiskeridirektoratet har 
kartlagt fiskeplass med passive 
redskaper og beite- og oppvekstområde 
(torsk, se og hyse). Viser til vedlagt 
kartutklipp fra Fiskeridirektoratets 
kartverktøy. Grønne felt er registrerte 
beite – og oppvekstområder, mens grå 
felt er fiskeplass for passive redskap. I 
tillegg har Havforskningsinstituttet 
kartlagt gytefelt for torsk i hele området. 
I tillegg har vi fått opplyst at det er et 
sildefelt i planområdet.  

Nordland Fylkes Fiskarlag har vært i 
kontakt med Bodø Fiskarlag og fått 
tilbakemelding om at traséen som er 
valgt går midt gjennom området hvor de 
beste sildeforekomstene er og 
vannledningen mellom Åselistraumen 
og Marvoll må legges langsmed 
nordlandet så nært som mulig mot 
Storskjæret og Stokkjord. 

Nordland Fylkes Fiskarlag ber på 
bakgrunn av ovenfor nevnte om at den 
foreslåtte traséen endres i tråd med 
innspillet fra lokalt fiskarlag. 

 

Informasjonen og kart tas inn i 
planbeskrivelsens kap. 4.6. 

 

 

 

 

 

Fra Marvoll følger den planlagte 
vannledninga traséen for 
eksisterende vannledning, før 
den planlagte vannledninga 
bryter av mot øst. Ved 
eksisterende vannledning i sjø er 
det merket oppankring forbudt og 
den planlagte vannledninga vil 
senkes med runde lodd. Dette 
gjør at risikoen for konflikt i 
forhold til oppankring vurderes 
som lav. Det er funnet kun én 
egnet plassering for 
vannledninga i forhold til 
bunnforhold, strøm og å unngå 
lokale lav- og høybrekk. Det er 
derfor ikke mulig å legge 
vannledninga lenger nord mot 
land. 
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Nordland Fylkes Fiskarlag ber om å bli 
underrettet i den videre saksgangen. 

Nordland Fylkes Fiskarlag vil få 
ny mulighet til å levere innspill 
når planforslaget legges ut på 
høring. 

 

 Avklaringsmøte 

Statens vegvesen ba i sitt innspill om å få oversendt forslag til plassering av rigg- og anleggsområder. 
Pr. tlf ble det med saksbehandler i Statens vegvesen avtalt at utkast til plankart og bestemmelser 
skulle oversendes. Dette ble oversendt til Nordland fylkeskommune som overtok som 
fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen 1.1.2020. Det ble avholdt et avklaringsmøte med 
Nordland fylkeskommune for gjennomgang av deres tilbakemeldinger på planforslaget og 
planforslaget ble revidert i henhold til det som ble avtalt i møtet: 

• Annen veggrunn ble lagt inn med minimum 4 meters bredde langs fylkesvei. Der 
eiendomsgrensene for fylkesveien har større avstand er disse benyttet som formålsgrense. 

• Byggegrense ble i bestemmelsene satt til 15 meter fra fylkesveiens senterlinje. 
• Sikringssonen for teknisk infrastruktur i grunnen ble tatt ut av veiformål for fylkesvei. 
• Det ble tatt inn rekkefølgebestemmelser: 

o om gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for 
tilknytning til samt kryssing av fv. 17 og fv. 812. 

o om godkjenning fra Nordland fylkeskommune før igangsettingstillatelse for tiltak som 
berører fv. 17 og fv. 812. 
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Eierforhold 

Planområdet omfatter hele eller deler av grunneiendommene med gnr/bnr 85/2, 85/3, 85/5, 85/7, 85/9, 
85/10, 91/1, 91/2, 91/22, 92/1, 92/3, 92/4, 92/5, 92/13, 92/15, 92/33, 92/34, 92/39, 92/46, 99/2, 143/1 
og 143/3. 

 Gjeldende planer 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til formålene landbruk-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift (LNFR), spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fiske samt hensynssone friluftsliv. 
Traséen krysser også en trekklei for elg (vist med mørk grønt felt i figur 1) og faresone for 
høyspenningsanlegg. Deler av planområdet ligger i strandsonen i 100 metersbeltet. Det er avsatt et 
område til fritidsbebyggelse i sjøkanten sør-øst av Likollen ved Gillesvåg. Det er flere etablerte 
hyttefelt og områder avsatt til fremtidige fritidsboliger i nærheten av planområdet.  

 

Figur 1: Gjeldende kommuneplan. Kilde: kommunekart.com 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
• Naturmangfoldloven (2012) 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
• Jordlova (1995) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet og dagens arealbruk 

Planområdet som er på ca. 314 daa, strekker seg fra Marvoll, via Åseli og frem til Gillesvåg og 
Koddvåg. Ledningstraseen er ca 6,8 km lang. 

 

Figur 2: Planområdets beliggenhet. Plassering av planområdet er vist med rød linje. Kartgrunnlag: 
kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.   

I planområdets vestre del, Marvoll, er det et vannbehandlingsanlegg. Det er ingen faste installasjoner i 
sjø innenfor planområdet.  

Saltstraumveien (FV17) som går i bro over Åselistraumen krysser planområdet.  

Der vannledninga ilandføres i Gillesvågen er det et område som er regulert til fritidsboliger, men som 
ikke er utbygd. Planområdet følger østre side av kommunal vei frem til Kulturveien (FV812), går over 
til den kommunale Rynaveien og videre langs vestre side av FV812 til Koddvåg. Landdelen av 
planområdet består i hovedsak av jordbruksareal med spredt boligbebyggelse. Ett fåtall boliger og 
andre bygg som garasjer etc. ligger innenfor planområdet og planområdet krysser flere private 
avkjørsler. 

 Landskap 

Innenfor planområdet er terrenget stigende fra havet i Gillesvågen og fra Koddvåg til høyeste punkt på 
fylkesveien som ligger på ca kote 50. Terrenget i tilgrensende området er bratt, særlig mot Tuvfjellet 
på nesten 300 meter i vest. 
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Figur 3: Fylkesveien mot Koddvåg. Foto: Norconsult. 

Det er lite vegetasjon innenfor planområdet da landarealet stort sett består av jordbruksareal, men 
planområdet berører også noen felt med bjørk og planta bartrær ved private hager/innkjørsler.   

 Naturverdier 

I Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase er det registrert punkt for arter av særlig store 
forvaltningsinteresser i eller i umiddelbar nærhet til traséen. Elvefjorden er registrert som marin 
naturtype: sterke tidevannsstrømmer. Som en del av planarbeidet gjennomførte Norconsult befaring 
av området og vurdering av forholdet til naturmangfold. Viser til vedlagte rapport; Befaringsrapport. 
Detaljregulering for vannforsyning Marvoll-Koddvåg og Seines. Vurdering i forhold til naturmangfold. 
Informasjonen under er hentet fra denne rapporten. 

Mellom Marvoll vannbehandlingsanlegg og sjøkanten er det dyrket mark og bergknauser med 
artsfattig blandingsskog. Dagens ledningstrase sees som en stripe med sterkt kulturpåvirket 
vegetasjon – typisk kantvegetasjon ved dyrket mark der jordbunnen har vært oppgravd. I fjæra er det 
rullesteinstrand mellom strandberg dominert av artsfattige naturtyper. 

I Gillesvåg består stranda av leirholdig sjøsand som går over i kalkrike strandberg med isprengte 
ganger av kvartsitt. Disse strandbergene går over i dyrket mark. Dyrkamarka synes svært grunn med 
berg i dagen langs jordbruksveien. Artsdatabasen angir arter som flueblomst (NT), men det ble ikke 
påvist arter av spesiell interesse under befaringen som Norconsult gjennomførte.  

I traseen opp mot Fylkesveg 812 passeres to bekker. Skråningene her er dekket av vegetasjon og en 
naturtype som er typisk for et sterkt kulturpreget landskap. Under befaring ble det påvist en bestand 
av Sverdlilje (LC) som antas å være forvillet fra en nærliggende hage. 

Fra Gillesvåg mot Koddvåg er fylkesveiens vestside bestående av dyrket mark, hagemark og 
skogryddet mark. Det synes som om det er lagt en kabelgrøft her tidligere. Ingen av disse naturtypene 
har spesiell interesse for naturmangfold. 
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 Rekreasjonsverdi 

Straumsneset er registrert som svært viktig friluftslivsområde og det er etablert parkeringsplass på 
hver side av brua ved FV17 i Åselistraumen. Området benyttes til bading, fiske, bålplass, camping og 
utgangspunkt for turer. 

 

Figur 4: Åselistraumen. Foto: Norconsult. 

 

Strandsona i Gillesvågen der vannledninga tas i land vurderes også å ha rekreasjonsverdi. 

 

Figur 5: Gillesvågen. Foto: Norconsult. 
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 Kulturminner  

Det ligger en automatisk fredet gårdshaug (id 18576 i Askeladden) like ved traseen. I forbindelse med 
planarbeidet gjennomførte Nordland fylkeskommune en synfaring av traseen på land for å definere 
strekninger hvor det var behov for arkeologisk registreringsarbeid. Det ble foretatt maskinell sjakting 
av deler av planområdet. Det ble ikke påvist konflikt med automatiske fredete kulturminner som 
fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for, jf. vedlagte rapport utarbeidet av Nordland 
Fylkeskommune. 

 Landbruk og fiske 

Ifølge Bodø kommunes Hovedplan for vann er det registrert en landbrukseiendom med dyrebesetning 
i Gillesvåg. På eiendommen er det registrert ca. 60 dyr, hovedsakelig kyr og storfe. I Koddvåg er det 
ikke registrert landbrukseiendommer med dyrehold. 

Arealet på land i planområdet består i hovedsak av dyrket mark, hagemark og skogryddet mark langs 
kommunal vei og fylkesveien. 

Det er i kommuneplanens arealdel angitt et område for fiske i Fjellvika. Det ligger i dag en vannledning 
fra Åselivatnet som krysser denne fjorden over til pumpestasjonen ved Marvoll.  

 Trafikale forhold 

Vannbehandlingsanlegget på Marvoll har atkomst via den kommunale veien Marvollveien fra FV17. 

I Gillesvåg grenser planområdet til, og omfatter deler av, to kommunale veier (Gillesvåg og 
Ryanveien). Videre nordover mot Koddvåg grenser planområdet til FV812 (Kulturveien). Ingen av 
veiene har fortau eller gang- og sykkelvei. FV812 er forkjørsvei med fartsgrense 60 km/t og ÅDT 
(årsdøgntrafikk) under 1000. Det er i Statens Vegvesens karttjeneste vegkart registrert 4 trafikkulykker 
på FV812 på strekningen langs planområdet. Ved krysset mellom FV812 og kommunal vei i Gillesvåg 
er det en bussholdeplass og det er mange private avkjørsler i planområdet.  

 Teknisk infrastruktur 

I dag forsynes Saltstraumen og nærliggende områder med vann fra vannbehandlingsanlegget ved 
Marvoll. Vannverket er dimensjonert til å levere vann til ca. 2000 personer og forsyner i dag ca. 900 
fastboende og omtrent 160 fritidsboliger, Saltstraumen fiskecamp på Tuv og campingplass på 
Knaplund og Straumøya. Vannkilden og hovedledninger har kapasitet til å dekke utbygging av 
vannforsyning frem til Seiens på Straumøya og Gillesvåg/Koddvåg. Det er på sikt tenkt å koble 
sammen Saltstraumen vannverk med hovedvannverket på Heggmoen for å øke leveringssikkerheten, 
og eventuelt ha Saltstraumen vannverk som alternativ reservevannforsyning.  

Gillesvåg/Koddvåg har ikke kommunal vannforsyning og ligger forholdsvis langt fra eksisterende 
kommunale tilknytningspunkter for vann. Området har relativt få fastboende og disse bor spredt. Det 
er ca. 50 fastboende fordelt på 18 bostander i Gillesvåg og Koddvåg og i Gillesvåg er det registrert 13 
fritidsboliger. Det er en landbrukseiendom med dyrebesetning i Gillesvåg. 

Vannforsyningen i området består stort sett av private brønner, med varierende kvalitet og kapasitet, 
noe som gir usikker vanntilgang og vannkvalitet både i sommerhalvåret ved tørke og i vinterhalvåret 
ved barfrost. Periodevis må flere av husstandene få tilkjørt vann. Vanntilgangen til brønnene består 
hovedsakelig av overflatevann og det er derfor risiko får tilføring av bakterier via ekskrementer fra dyr 
og andre bakteriekilder.  
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Det er ikke etablert kommunalt avløpsanlegg i området. 

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet offentlig strømforsyning (elektrisitet). Planområdet krysser en 
eksisterende høyspentkabel i Koddvåg.  

 Grunnforhold 

Det er sterk tidevannsstrøm i Åselistraumen. For å avklare om tiltaket er gjennomførbart i forhold til 
strømforhold, sjøbunn, dybdeforhold mm. har Bodø kommune utført ei kartlegging av sjøbunnen fra 
Marvoll og østover under Åselibrua og videre til Gillesvåg. Mange av områdene er ikke egnet, men det 
var likevel mulig å finne en trase egnet for sjøledning. 

Det er ikke kjent at det er forurenset grunn i planområdet.  

I forbindelse med planarbeidet har Norconsult gjort en innledende geoteknisk vurdering av 
grunnforhold. Viser til vedlagt notat: Innledende geoteknisk vurdering av grunnforhold (rig 01) og 
oppsummering i kap. 5.8 i planbeskrivelsen. Det er ikke utført prosjektspesifikke grunnundersøkelser 
for området. Informasjon om grunnforholdene baserer seg derfor på offentlige tilgjengelige data og 
befaring i felt. Den innledende geotekniske vurderingen har ikke undersøkt stabilitet og grunnforhold 
under havnivå. Informasjonen under er hentet fra den vedlagte rapporten og det vises til rapporten for 
illustrasjoner og utsnitt fra kartdatabaser.  

Det kvartærgeologiske løsmassekartet utgitt av Norges Geolgiske Undersøkelse viser at størstedelen 
av traséen (på land) er kartlagt som tykk havavsetning. Temakartet for marin grense og mulighet for 
marin leire viser at størstedelen av traséen er kartlagt som svært stor mulighet for sammenhengende 
forekomster av marin leire. Det er ingen registrerte grunnundersøkelser i området. Det er ikke 
registrert skredhendelser langs eller nær traséen. Aktsomhetskartet utarbeidet av NVE viser områder 
som basert på en GIS-analyse kan være skredutsatte. Ved bygging innenfor områdene som er dekket 
av aktsomhetskartet skal reel skredfare utredes i henhold til kravene i byggeteknisk forskrift. Deler av 
traséen ligger innenfor områder kartlagt som skredutsatt terreng. Langs traséen ved 
Koddvåg/Gillesvåg er det funnet ett punkt der det er potensiale for å utløses et leirskred ved graving. 
Strekningen er eksponert for snøskred langs deler av strekningen og steinsprang/jordskred på ett 
punkt. 

 Støy og luftforurensning 

Fylkesveien har lav trafikkmengde. Det er ingen andre støykilder i området og planområdet er dermed, 
så langt man kjenner til, ikke utsatt for støy- eller luftforurensning utover akseptable grenseverdier. 
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 Beskrivelse av planforslaget og 
virkninger/konsekvens 

 Planlagt arealbruk og forholdet til overordnet plan 

Der tiltaket kun berører den ene siden av offentlig vei er planavgrensninga satt til veikant, og dermed 
redusert i forhold til planavgrensninga som var vist i oppstartsmeldingen. I oppstartsmeldingen var det 
beskrevet et høydebasseng i Gillesvåg på nordsiden av FV812 som skulle dekke behovet for 
reservevann til området. Som følge av mottatte innspill fra private grunneiere i området er 
høydebassenget tatt ut av planforslaget og planen tilrettelegger ikke for at vannledningen skal krysse 
over til nordsiden av fylkesveien. Planavgrensningen er derfor redusert til veikanten på sørsiden av 
fylkesvei 812.  

Formålene i gjeldende kommuneplan videreføres i hovedsak i reguleringsplanen, med unntak av 
vannbehandlingsanlegget på Marvoll som reguleres inn som vannforsyningsanlegg. Formålsgrensene 
fra kommuneplanen er også rettet opp i forhold til eiendomsgrensene i grunnkartet.  

Eksisterende kommunale og fylkeskommunale veier som inngår i planområdet er regulert inn med 
vegformål. Annet vegareal er regulert inn med minimum 4 meters bredde langs fylkesveien. Der 
eiendomsgrensene for fylkesveien har større avstand er disse benyttet som formålsgrense. 
Byggegrense mot fylkesveien er i bestemmelsene satt til 15 meter fra veiens senterlinje. Fra de 
kommunale veiene er eksisterende private avkjørsler regulert inn med symbol for avkjørsel. Veikant 
fra grunnkartet er brukt som formålsgrense for veg mens avkjørsler er lagt inn på grunnlag av 
grunnkart og ortofoto. Dette er en detaljering i forhold til overordnet plan der kun fylkesveiene er vist 
med linje.  

Tiltaket som er fremføring av kommunal vannledning reguleres inn som sikringssone for infrastruktur 
med bestemmelse om at det innenfor sikringssonen kan etableres teknisk infrastruktur i grunnen/sjø. 
Trasé er valgt og lagt langs offentlig veg for enkel adkomst i anleggs- og driftsfasen og minst berøring 
av dyrket mark. Bestemmelsene tilrettelegger også for etablering av trykkøker da dette kan være 
aktuelt å etablere i Gillesvåg. Det presiseres at eventuell trykkøker skal ha atkomst fra kommunal vei 
og ligge utenfor byggegrense mot fylkesvei. 

Midlertidige anleggsområder for mellomlagring av masser og oppstillingsplasser for maskiner og 
lagring av materiell i anleggsfasen reguleres inn som bestemmelsesområde – Utforming.  

 Tiltakets utforming 

Sikringssone for infrastruktur er i det meste av traséen for vannledninga lagt inn med 10 meters 
bredde. Det skal legges trekkerør sammen med vannrør og dataleverandører vil kontaktes for å 
undersøke om de ønsker å legge trekkerør samtidig. Bestemmelsene sier at tiltak nærmere enn 4 
meter fra teknisk infrastruktur i grunnen må godkjennes av lednings-/kabeleier. Innen vannledningen 
er etablert krever alle tiltak innenfor planområdet som omfatter faste installasjoner godkjenning fra 
Bodø kommune. 

Etableringen av den nye sjøledningen vil medføre en del tilpasninger i vannbehandlingsanlegget på 
Marvoll. Det er gjennomført en kartlegging av sjøbunnen som viste at mange områder ikke var egnet, 
men det var mulig å finne en trasé for sjøledning. Fra Marvoll vannbehandlingsanlegg legges 
vannledningen ned til sjøkanten parallelt med eksisterende vannledning og videre på sjøbunnen via 
Åselistraumen frem til Gillesvåg der den ilandføres. Trasé er lagt på land ved Åselistraumen for å 
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unngå den kraftigste strømmen. Det vil også forenkle selve leggingen av sjøledningen. Sjøledningen 
vil bli ca. 4 km lang. Sjøledningen loddbelastes med runde, boltefrie lodd. 

I landtakskummer på Åseli og Gillesvåg settes det av plass for tilkobling fremtid tilkobling av 
vannledning for fremtidig hyttefelt. 

Fra Gillesvåg til Koddvåg, en strekning på ca. 2 km, skal det graves en grøft som er ca. 2,2 meter dyp 
der vannledningen legges på minst 1,8 meters dybde. Grøftebredden i overflaten vil variere med 
terreng- og grunnforhold. Under arbeidet vil det bli en periode med maskinarbeid (graving evt 
fjellsprenging) og åpen grøft som vil bli lagt igjen fortløpende. Terrenginngrep skal utføres skånsomt 
og ledningstrase for kommunal vannledning skal beplantes med stedegen vegetasjon. Eksisterende 
trær og vegetasjon skal søkes bevart.  

Eventuelt bygg for trykkøker i Gillesvåg vil være ca 2,4 meter x 2,4 meter. Plassering må avklares i 
videre prosjektering. 

Ved søknad om rammetillatelse for kommunalt vannanlegg skal det foreligge detaljplaner som er 
godkjent av Bodø kommune. 

Tiltaket omfatter ikke avløpsanlegg, men dersom dette skulle bli aktuelt i fremtiden vil det være mulig å 
etablere dette innenfor sikringssonen for infrastruktur. 

De midlertidige anleggsområdene er plassert i henhold til tiltakshavers behov, stedets egnethet og 
innkomne merknader. I Gillesvåg er det lagt inn totalt 3 anleggsområder for å ha fleksibilitet i planen. 
Det er behov for å kunne plassere ut en brakkerigg og å ha flere muligheter for oppstillingsplasser for 
maskiner og å lagre omfyllingsmasser og rør, kummer, containere etc. Bestemmelsene sikrer at 
anleggsområdene kun etableres midlertidig i forbindelse med anleggsarbeidet for vannledningen og 
må istandsettes, tilpasses omkringliggende terreng og revegeteres med stedegen vegetasjon før 
ferdigattest kan gis. 

 Naturmiljø, landbruk og fiske 

Vurderingene under er hentet fra vedlagte rapport; Befaringsrapport. Detaljregulering for 
vannforsyning Marvoll-Koddvåg og Seines. Vurdering i forhold til naturmangfold. Rapporten ivaretar 
kravet til Vurdering i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

Det er ingen spesielle forekomster (arter/naturtyper) som bør hensyntas spesielt sett i forhold til 
naturmangfold. Generelt gjelder at passering av bekkeløp bør istandsettes slik at bekkeløpet beholder 
sin kvalitet i forhold til vannlevende dyr og fisk. Dette sikres i bestemmelsene. 

Området har relativt høy elgbestand. Bortsett fra en kort anleggsperiode, vurderes tiltaket å ha 
minimal innvirkning på elgtrekk i området.  

Ny vannledning vil ikke påvirke fiskeriaktivitet i Fjellvika i nevneverdig grad og heller ikke fritidsfiske i 
området fra land eller båt. 

Vannledning vil bli lagt over land og krysse FV17 rett sør for brua over Åselistraumen. Tiltaket vil 
derved ikke påvirke selve tidevannsstrømmen. Tiltaket vurderes å ha minimal innvirkning på 
naturmangfold og andre forhold i disse tidevannspåvirkede systemene. 

 Friluftsliv 

Tiltakets utforming tilsier at omfang/konsekvens for friluftsliv vil være minimal. Vannledningen må 
dekkes til der den tas i land for å dempe tiltakets konsekvens for strandsonens opplevelsesverdi. 
Dette sikres i bestemmelsene. 
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 Kulturminner 

Planforslaget vil ikke få innvirkninger på verken kulturminner eller -miljø. Aktsomhets- og meldeplikt er 
innarbeidet i bestemmelsene. 

 Trafikkløsning 

Planlagt vannledning krysser FV17 og to kommunale veier i Gillesvåg. For øvrig berører ikke tiltaket 
de offentlige veiene fysisk, men de vil bli berørt i anleggsfasen. Plassering av anleggsområdene er 
godkjent av Nordland fylkeskommune som overtok som fylkesvegadministrasjon fra SVV 1.1.2020. 
Bestemmelsene stiller krav om ulempeplan for anleggsfasen som må redegjøre for trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet for kjørende og arbeidere. Intervaller for vegstenging i anleggsfasen og evt annet som 
berører veiene må inngå i ulempeplanen etter avklaring med veieier (Bodø kommune eller Nordland 
Fylkeskommune). Bestemmelsene stiller krav til godkjenning fra Nordland fylkeskommune for alle 
tiltak som berører fylkesvei, og krav til gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland 
fylkeskommune for tilknytning til samt kryssing av fv. 17 og fv. 812 før igangsettingstillatelse for 
kommunal vannledning. Denne skal være basert på tekniske planer (byggeplaner) for tiltaket. 

Når tiltaket er ferdigstilt har det ingen konsekvens for vegene i området. Det er stilt krav i 
rekkefølgebestemmelsene om at eventuelle skader på veg som følge av anleggstrafikken skal 
utbedres før ferdigattest kan gis. 

 Teknisk infrastruktur 

Viser til kap 5.2 for beskrivelse av planlagt kommunal vannledning og tilkobling til det eksisterende 
kommunale vannanlegget. Tiltaket, ny kommunal vannledning, er et stort løft for området som får mer 
stabil og trygg vanntilførsel. Vannbehovet ved fremføring av kommunalt vann til Gillesvåg/Koddvåg er 
beregnet til ca. 25 m3/d, inkludert tilknytning av hyttefelt med 25 hytter ved Elvfjorden. Det er også 
aktuelt å koble på flere eksisterende hyttefelt og fremtidige utbyggingsområder for fritidsboliger. Det er 
ikke en kommunal oppgave å forsørge vannforsyning til hyttefelt så hyttefelt som ønsker å tilknytte seg 
til kommunal vannforsyning på dekke dette selv. 

Fastboende vil få tilkoblingsplikt til den kommunale vannledningen og må søke om dette. For 
fritidsboliger er det ikke tilkoblingsplikt, men de kan søke om tilkobling. Tilkobling for både fastboende 
og hytteeiere bekostes av huseier. Så fremt eksisterende stikk (også fellesstikk) har en tilfredsstillende 
standard vil disse kunne tilkobles kommunal vannledning.  

Den nye kommunale vannledninga vil gi området mer pålitelig vannforsyning enn området har i dag, 
men ledningen har ikke kapasitet som gir brannvannforsyning.  

Tekniske installasjoner tilknyttet kommunal vannledning vil kobles til det eksisterende strømnettet; 
eks. trykkøker, vannmålekummer og midlertidige anleggsområder.  

Eksisterende høyspentkabel er regulert inn som fareområde høyspenningsanlegg og må hensyntas i 
anleggsfasen. Tiltak som berører høyspenningsanlegget må godkjennes av netteier.  

 Grunnforhold 

Viser til vedlagt notat; Innledende geoteknisk vurdering av grunnforhold. Ved vannledningstraséen 
mellom Gillesvåg og Koddvåg er det identifisert ett punkt nær Gillesvåg der Norconsult anbefaler at 
det utføres grunnundersøkelse ved prøvegraving og vingeboring før arbeidene starter. Punktet er 
klassifisert som et mulig område for leirskred som kan initieres ved graving. Dersom det viser seg å 
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være bløt/sensitiv leire stilles det krav til ytterligere grunnundersøkelser for å avgjøres om leiren 
betegnes som kvikk. Blir det funn av kvikkeleire må det utføres beregninger av stabilitet og 
avgrensning av kvikkleiresonen.  

Deler av strekningen er klassifisert som aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang/jordskred. 
For å sikre at arbeidene kan gjennomføres på en trygg måte uten risiko for liv og helse må det tas 
hensyn til nedbør og skredfare under arbeidene. Dersom det meldes ekstremnedbør eller svært store 
nedbørsmengder over en lengre periode under arbeidsperioden anbefaler vi at det iverksettes ekstra 
tiltak for å sikre arbeidene på den eksponerte strekningen. Dersom arbeidet skal utføres på vinterstid 
anbefales det at Norconsults geotekniker varsles for å kunne vurdere skredfaren og innstille arbeidet 
på eksponerte områder i perioder med økt skredfare 

 

Figur 6: Aktsomhetsområder for skred. Kilde: NVE Atlas 
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Bestemmelse om krav til grunnundersøkelse før igangsetting av tiltaket og hensyn til nedbør og 
skredfare i anleggsperioden er tatt inn i bestemmelsene.  

Undervannsledningen og dens stabilitet blir ivaretatt av egen prosjektering. Utfylling, mudring eller 
andre tiltak i sjø som medfører fare for forurensning krever egen tillatelse etter forurensningsloven. 

 Støy og luftforurensning 

Tiltaket vil medføre noe støy i anleggsfasen. Det er satt en bestemmelse om at det skal foreligge 
ulempeplan for anleggsfasen før igangsettingstillatelse gis, hvor blant annet støy vil være et tema.  

 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Viser til kap. 5.8. 

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare for utglidning?  Viser til kap. 5.8. 

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?  Ikke gjennomført 
målinger. Det er 
lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det 
oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)? x  

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

  

• Hendelser på veg  Viser til kap. 5.6. 

• 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? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

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

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    

• Påvirkes området av magnetiske felt fra kraftlinjer?  Viser til kap. 5.7. 

• 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? 

  

• 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)? 

 Viser til kap. 5.7. 

• Har området bare en mulig adkomstrute for 
brannbil? 

 Ja. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?   

• 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.)? 

x  

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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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Viser til kapittel 5.6 om trafikksikkerhet i anleggsfasen, kapittel 5.7 om hensyn til eksisterende 
høyspentlinje og kapittel 5.8 om grunnforhold og skredfare.  
 
Ovennevnte forhold er sikret i bestemmelsene. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

o Kommunal godkjenning av detaljplaner for kommunalt vannanlegg. 
o Gjennomføring av geotekniske undersøkelser og evt. avbøtende tiltak. 
o Ulempeplan for håndtering av ulemper i anleggsfasen. 
o Godkjenning fra havnemyndighetene for tiltak som faller inn under havne- og farvannsloven. 
o Godkjenning fra netteier for tiltak som berører faresone for høyspent. 
o Gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for tilknytning til 

samt kryssing av fv. 17 og fv. 812. 
o Godkjenning fra Bodø kommune for alle tiltak i planområdet før etablering av kommunal 

vannledning. 
o Godkjenning fra Nordland fylkeskommune for alle tiltak som berører fv. 17 og fv. 812. 
o Godkjenning fra lednings-/kabeleier for alle tiltak nærmere enn 4 meter fra tekniske anlegg i 

grunnen. 
o Tildekking og revegetering av ledningstraseen og midlertidige anleggsområder. 
o Utbedring av eventuelle skader på veg i forbindelse med anleggsfasen. 
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 Avsluttende kommentar 
Fremføring av kommunalt vann til Gillesvåg/Koddvåg som har relativt få fastboende over en lang 
strekning vil gi svært store kostnader pr husstand. Finansiering av prosjektet må dekkes via 
kommunalt vanngebyr, mens private tilkoblinger må omsøkes og bekostes av grunneiere. Tiltaket er 
tidligere politisk vedtatt innarbeidet i kommunens hovedplan for vann. 

Det er ikke avdekket vesentlige interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet. I planarbeidet 
har en etterstrebet å ivareta de ulike innspillene til oppstartsmeldingen på best mulig måte.  

Det ville vært gunstig å etablere høydebasseng i Gillesvåg for å sikre reservevann og brannvann i 
området, men av hensyn til grunneiernes innspill til planarbeidet er høydebassenget tatt ut av 
planforslaget. I Gillesvåg kan det forberedes for eventuelt fremtidig høydebasseng ved å legge to 
ledninger (forsynings- og tappevann). Det foreligger ikke vedtak på etablering av høydebasseng. 

Trasé for vannledning er i sjø lagt der det er påvist å være hensiktsmessig på grunnlag av 
sjøbunnkartleggingen. Fiskeridirektoratet mente det ville være gunstig å justere ledningstraseen av 
hensyn til fiske men dette er ikke teknisk gjennomførbart. Dette vurderes likevel ikke å utgjøre en 
vesentlig konflikt da vannledningen i dette området vil legges delvis parallelt med eksisterende ledning 
og senkes med rundlodd.  

Ulemper i anleggsfasen vil ivaretas gjennom ulempeplan som må utarbeides i samarbeid med 
veieierne, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Stabilitet i grunnen må dokumenteres før 
igangsetting og skredfare og undervannsledningens stabilitet blir ivaretatt av egen prosjektering. 

På land er traseen lagt inntil offentlige veier for å minimere terrenginngrep og for å få enkel atkomst i 
anleggsfasen. Vannledningen vil etter at den er lagt i sjø og grøft, være lite synlig på bakkenivå. 
Skånsomhet ved terrenginngrep særlig ved vassdrag og ilandtaking fra sjø, samt istandsetting etter at 
tiltaket er etablert er ivaretatt i bestemmelsene.  

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være svært 
positivt for lokalsamfunnet ved å sikre godkjent drikkevann i tilfredsstillende mengder og kvalitet. Dette 
vil også tilrettelegge for nybygging og en positiv befolkningsutvikling i området. 


