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1. SAMMENDRAG 
 
Gnist Arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller, Linka AS, utarbeidet et forslag om privat 
detaljregulering for Munarvollveien 22 på Bertnes i bydel Hunstad/ Mørkved i Bodø kommune. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lager i tilknytning til eksisterende 
kontorbebyggelse. I tillegg skal det etableres parkeringsplasser og gang- og sykkelveg langs Rv. 
80. Planforslaget legger til rette for adkomst fra Munarvollveien.  
 
Planområdet er på ca. 4,5 dekar. Gjeldende kommuneplanens arealdel (2018-2030) legger opp 
til forretning og boligformål innenfor planområdet.  
 
Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Bertnes. Arealet er her avsatt til bolig, veg 
og kombinert formål forretning/kontor. Planområdet omfattes også av bebyggelsesplan for 
Munarvollen industriområde, hvor deler av planområdet er avsatt til kjøreveg.  
 
Basert på tiltakets størrelse og påvirkning på miljø og samfunn er det vurdert at tiltaket ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. 
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Nøkkelopplysninger/faktaark 
 

Kommune Bodø (1804) 
Adresse  Munarvollveien 2 
Gårds-/bruksnummer  39/298 
Gjeldende planstatus Forretning, bebyggelse og anlegg 
PlanID 2019014 
Forslagsstiller Linka AS  
Forslagstillers plankonsulent Gnist arkitekter  
Grunneiere Linka AS  
Planens hovedformål Kontor- og lagervirksomhet 

Planområdets areal 4 525 kvm  
Bygg- og anleggsområdenes 
areal 

1 923 kvm 

Maksimal BYA 100%  
Konsekvensutredningsplikt Nei                                        
Planinitiativ oversendt Bodø 
kommune 

03.10.2019 

Oppstartsmøte 09.09.2019 
 
 
Planmateriale 

ID BESKRIVELSE SIST DATERT 

2019001-1 Planbeskrivelse (dette dokumentet) 06.01.2020 

2019001-2 Plankart – PDF-format 1:1000/A3, SOSI-format m/kontroll 06.01.2020 

2019001-3 Reguleringsbestemmelser   17.12.2019 

2019001-4 ROS-analyse   09.12.2019 

2019001-5 Situasjonsplan  14.11.2019 

2019001-6 Forhåndsmerknader - 
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2. Bakgrunn for planarbeidet  
2.1 Detaljreguleringens hensikt  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontor og lager med tilhørende 
samferdselsareal innenfor planområdet. Herunder planlegges etablering av ny lagerbygning i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse samt opparbeidelse av parkering og gang- og sykkelvei.  
 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent  
Forslagsstiller er Linka AS. Plankonsulent er Gnist arkitekter AS.  
 

2.3 Krav om konsekvensutredning?  
Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger.  Konklusjonen er gitt av utbyggingens og planområdets størrelse og en 
samlet vurdering om virkninger på miljø og samfunn. Plantiltaket ligger under grenseverdiene 
definert i forskriften og er vurdert til ikke å ha ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
Plantiltaket er videre også i tråd med overordnet arealbruk fastsatt i kommuneplanens arealdel. 

 
3. Planprosessen 
Planprosessen er gjennomført i tråd med kommunens veileder for utarbeidelse av arealplaner. 
Saken har følgende framdrift:  
 

Milepæl: Dato: 

Oppstartsmøte 09.09.2019 

Kunngjøring oppstart regulering 03.10.2019 

Informasjonsmøte 17.10.2019 

Tilbakemelding på innlevert planmateriale -  

 

3.1 Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering 
Oppstartsmøte er avholdt 09.09.19. Referat foreligger.  
 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 03.10.2019. Berørte 
offentlige og private parter ble skriftlig varslet om planoppstart den 03.10.2019. Innkomne 
merknader i forbindelse med kunngjøring av oppstart er gjennomgått og kommentert i  
kapittel 9. Merknader etter høring og offentlig ettersyn er også kommentert i kapittel 9. 

 
3.2 Informasjonsmøte  
Det ble også avholdt informasjonsmøte den 17.10.2019 hvor hensikten med planarbeidet ble 
presentert.  
 

3.3 Avklaring av KU-plikt 
Det er i innledende fase av planarbeidet avklart med planmyndigheten at planforslaget ikke 
utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften. Dette er begrunnet i planforslagets 
størrelse og samlet virkning på samfunnet.  
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3.4 Varslet planavgrensning 
Varslet og endelig planavgrensning fulgte med varsel om oppstart regulering. Planens 
avgrensning følger av omkringliggende planer, eiendomsgrenser og arealbruk tilknyttet andre 
planer i området og innlemmer det omkringliggende veiarealet i sør.  
 
Etter korrespondanse med Statens vegvesen i forbindelse med tidligere plansak ble det enighet 
om å innlemme regulert gang- og sykkelveg langs riksvei 80 i den nye planen.  
 

 
Fig. 1. Varslet planavgrensning.  
 

3.5 Endelig planavgrensning  
Planavgrensningen har blitt justert noe etter varsling av planoppstart. Endringen innebærer en 
innskrenking av plangrensen i nordligste del av planområdet slik at eiendom Gnr. 43 Bnr 1012 
ikke lenger inngår i planavgrensningen.  

 
Fig. 2. Endelig planavgrensning.  
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4. Gjeldende planstatus  
4.1 Kommuneplanens arealdel 2014-2030 
Planområdet er i hovedsak avsatt til «forretning» i gjeldende kommuneplanens arealdel 
(markert lilla i figur 1) i Bodø kommune. Nordøstlig del er avsatt til bebyggelse og anlegg 
(markert gult i figur 1).  
 

 
Fig. 3. Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Planområde vist med blå polygon. Kartgrunnlag: Bodø Kommunes kartportal. 
Bearbeidet av Gnist Arkitekter. 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Reguleringsplan for Bertnes, PlanID 2500, vedtatt i 1982 
Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Bertnes. Arealet er her avsatt til 
kombinert formål forretning/kontor og kjøreveg. En mindre del er avsatt til boligformål. 
 
Bebyggelsesplan for Munarvollen industriområde, PlanID 2503, vedtatt i 2007 
Planområdet omfattes av bebyggelsesplan for Munarvollen industriområde, hvor deler av 
planområdet er avsatt til kjøreveg.  
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Figur 4. Gjeldende regulering. Planområdet er markert med blått. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal, bearbeidet 
av Gnist Arkitekter. 
 

4.3 Tilgrensende planer/ planarbeid 
Planområdet grenser til reguleringsplanen Rv. 80 Soløyvannsn - Bertnes i øst som i hovedsak 
omfatter offentlige trafikkområder, bolig, industri og forretning.    
 

4.4 Temaplaner 
 
4.4.1 Støysoner, riksveg og jernbane 
Deler av planområdet ligger i rød støysone fra biltrafikk, mens resterende del av planområdet 
ligger innenfor gul støysone. Planområdet ligger utenfor støysonen for flytrafikk.  
 

 
Fig. 5. Støysoner, riksveg og jernbane. Planområdet er markert med blått. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal.  
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4.4.2 Temakart 15: Byggerestriksjoner og hinderflater 
Planområdet ligger innenfor innflygningsflaten til bane 25 (fra øst) og utflygningsflate fra bane 
07 (mot øst). Dimensjonerende høyderestriksjonsflate over planområdet vil være den 
horisontale seksjonen av innflygingsflaten til bane 25, som ligger på kote 163,3 meter over 
havet. Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 31-34 moh.  
 
4.4.3 Temakart 13: Hovedvegnett for sykkel 
Planområdet ligger i nær tilknytning til en av hovedtraséene for sykkel vist i rødt.  
 

 
Fig. 6. Hovedvegnett for sykkel. Planområdet vist med gul prikk, og veg med blandet trafikk er markert blått. 
Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal. Bearbeidet av Gnist Arkitekter. 
 
 
4.5 Statlige og regionale planretningslinjer/rammer/føringer  
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltak 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 (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplan (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)  

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
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5. Beskrivelse av planområdet 
5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Bertnes i bydel Hunstad/Mørkved ca. 9 km øst for Bodø sentrum. Utenom 
Bodøvegen i sør grenser planområdet til kjøreveg og industribebyggelse i vest og 
boligbebyggelse i øst.  
 

 
Fig. 7. Planområdets beliggenhet. Planområdet vist med blå ellipse. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal. 
Bearbeidet av Gnist Arkitekter. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
Planområdet er delvis bebygget, og er delvis opparbeidet og er brukt de siste årene til drift av 
entreprenørfirma og lagring av materiell.   
 

Arealbruk  

Næringsbebyggelse Ca. 400 m2 

Ubebygde trafikk-/grøntarealer Ca. 4 125 m2 

Sum 4 525 kvm 

 

5.3 Eiendomsforhold  
Forslagsstiller eier store deler av eiendommene som inngår i planområdet. De øvrige 
eiendommene som berøres av planforslaget er offentlige trafikkareal.    
 
Forslagsstillers eiendommer som inngår i planforslaget, er gnr/bnr:  

43/89 og 43/1030  
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Offentlige eiendommer inkludert vegareal i offentlig eie som inngår i eller berøres av 
planområdet er gnr/bnr:  

43/170, 43/200 og 143/2 

 

5.4 Stedets karakter og tåleevne 
Omkringliggende bebyggelse består i hovedsak av frittliggende eneboliger i 1-2 etasjer med 
saltak og varierende tomtestørrelser. Næringsområde vest for planområdet består av større 
næringsbebyggelse med flatt tak med store parkeringsarealer. Med dette vises ingen tydelige 
karaktertrekk i området som skal ha vesentlig betydning for planforslaget.  
 
Det finnes videre ingen natur- eller kulturmiljøer, viktig landskap eller viktige kvaliteter 
innenfor planområdet. Området vurderes derfor dithen å ha god tåleevne for planlagt tiltak.  
 
5.5 Landskap  
Landskapet i planområdet består for det meste av opparbeidet areal med mindre andel 
bestående av gress og kratt. Terrenget innenfor planområdet oppleves flatt med en mindre 
helning mot øst.  
 
Planområdet har generelt gode solforhold med dets plassering omringet av veger og dermed lite 
skyggevirkning fra omkringliggende bebyggelse. Lokalklimaet er med tomtens plassering langs 
kysten typisk langs kystnære strøk preget av nedbør og noe høyere temperaturer enn 
gjennomsnittlig i Norge.  
 

5.6 Grunnforhold 
Berggrunnen innenfor planområdet og omkringliggende område består av kalkglimmerskifer og 
løsmassene består av tykk strandavsetning. Løsmassene i området sør for planområdet består 
av tynn marin avsetning. 
 
Det vurderes ikke å være fare for skred og ras innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er 
heller ikke kjente kvikkleireforekomster i området. Området er kontrollert opp mot Bodø 
kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn, og området ligger utenfor kartbladet. Vi har 
ikke forekommet kjennskap til at området er forurenset.   
 

5.7 Kulturminner, kulturmiljø og naturmiljø  
Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i nær tilknytning til planområdet.  
 
Ifølge Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase omfatter området verken verneverdige 
naturområder, viktige artsforekomster, verneverdig kulturlandskap, viktige naturtyper eller 
statlig sikrede friluftsområder som er registrerte. Planområdet har videre ingen registrerte 
områder for rekreasjon eller friluftsliv. 
 

5.8 Trafikk, støy og luftforurensing 
 
Trafikk 
Planområdet grenser til Riksveg 80 – Bodøveien sør for tomten med langsgående gang- og 
sykkelveg. Bodøveien er hovedtrase til og fra Bodø sentrum og er dermed høyt trafikkert. 
Trafikkmengden på Bodøvegen (Rv. 80) har en ÅDT på 12600 (tall fra 2016) forbi planområdet. 
Adkomst til planområdet er via Munarvollveien som er en kommunal veg med avkjøring fra 
Bodøvegen.  
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Planområdet har i dag adkomst via kommunal veg, Munarvollveien. Denne vegen er også 
adkomstveg for deler av boligfeltene som planområdet grenser til.  
 
Støy 
I forbindelse med tidligere plansak for planområdet som ikke førte til vedtak ble det utarbeidet 
en støyrapport. Rapporten utreder planområdet med hensyn på støy for å også gjelde for 
boligbebyggelse. Det er derimot ikke planlagt boenheter i denne plansaken. Støyrapporten 
legges likevel ved planmaterialet i sin helhet som veiledning tilknyttet støyspørsmål.  
 
Ifølge foreliggende støyrapport ligger planområdet delvis innenfor rød og gul støysone for støy 
fra biltrafikk fra Rv. 80.  
 
Luftforurensning 
Det er ikke foretatt målinger av luften i planområdet, men det antas at luftforurensning i form av 
svevestøv og nitrogendioksid kan forekomme i perioder da det er høy trafikk på Rv. 80, som 
ligger i tilknytning til planområdet.  
 

5.9 Barn og unges interesser 
Av innkomne merknader er det informert om at barn i dag nytter seg av ubebygd område 
innenfor planområdet. På bakgrunn av dette er det ønskelig med inngjerding av området for å 
skape trygghet og trafikksikkerhet for barn og unge i området.  
 
Det er i tillegg registrert tråkk/sti som følger Rv. 80 og som delvis krysser området.  
 
Under informasjonsmøtet som ble arrangert den 17.10 2019 fortalte fremmøtte at barn leker i 
området og at utelagring tidligere har vært problematisk. De sa videre at det var ønskelig med 
inngjerding av området.  
 

5.10 Teknisk infrastruktur 
Byteknikk i Bodø kommune opplyser om at det er lagt ny avløpsledning fra eksisterende bygg i 
2015. Planlagt tiltak vil ikke koble seg på eksisterende vann- og avløpsledninger.  
 
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og forsynes av eksisterende 
EL-nett i området.  
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6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Arealformål  

Følgende formål reguleres: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 
• 1825 kombinert formål – kontor og lager (BKB)  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

• 2011 Kjøreveg – felles (o_SKV) 
• 2015 Gang- og sykkelveg – offentlig (o_SGS) 
• 2019 Annen veggrunn, teknisk anlegg – offentlig (o_SVT)  
• 2080 Parkering – felles (f_SPA) 

 

Fig. 8. Planlagt arealbruk innenfor planområdet.  
 
 

6.2 Planlagt arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet vil beså av ny lagerbebyggelse i tilknytning til eksisterende 
kontorbebyggelse som skal håndtere dagens bedrifts lagringsbehov. I tillegg til bebyggelse vil 
planområdet bestå av parkeringsareal og samferdselsareal i tilknytning til Rv. 80.   
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Reguleringsformål Areal 

Kontor og lager  1 923 kvm 

Offentlig trafikkareal (kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn)  2 097 kvm 

Felles trafikkarealer (parkering)                                       505 kvm 

Total arealbruk i planforslaget (planens størrelse)                                 4 525 kvm 

 

6.3 Bebyggelse og funksjon  
Det legges til rette for ny lagerbygning på nordlig del av tomten tilpasset eksisterende 
bygningsmasse. Lagerbygningen har som hensikt å håndtere nåværende bedrifts behov for mer 
lagringsplass samt behovet for å skjerme dagens lagring på området.  
 
Det er i plankartet avsatt en byggegrense på 30 meter fra Riksveg 80. Denne vil gjelde for 
framtidige tiltak for planområdet. Eksisterende bebyggelse vil stå uberørt slik den står i dag.  
 

 
Fig. 9. Illustrasjonsplan for mulig utvikling på tomten. 
 

6.4 Utnyttelse og byggehøyder  
Planlagt bebyggelses høyde er regulert i forhold til omkringliggende bebyggelse med 8-9 meter 
gesimshøyde og 9 meter mønehøyde over gjennomsnittlig terreng. Planforslaget foreslår 
bebyggelse på inntil 3 etasjer. 
 
Maksimal tillatt utnytting (%-BYA) er satt til inntil 100% for areal for kontor- og 
lagerbebyggelse.  
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Fig. 10. Perspektiver av mulig bebyggelse på tomta.  

 
6.5 Teknisk infrastruktur  
Det er ikke behov for tilknytning til eksisterende vann og avløpsledninger. Byteknikk opplyser 
om at det er lagt ny avløpsledning fra eksisterende bygg i 2015. Tilstrekkelig kapasitet på brann- 
og slokkevann er sikret gjennom dokumentasjonskrav i planforslagets tilhørende 
planbestemmelser.  
 

6.6 Trafikale løsninger  
Innkjøring til planområdet blir fra dagens adkomst på tomtens nord-vestlige side. Løsning for 
varelevering vil beskrives nærmere i forbindelse med søknad om rammetillatelse.  Veier, gang- 
og sykkelveg og tekniske vegareal skal utformes etter vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 
 
Gang- og sykkelveg  
Etter innkommet merknad fra Statens vegvesen reguleres gang- og sykkelveg langs rv. 80 inn i 
planen.  Gang- og sykkelveg skal etableres med en bredde på 3 meter med tilhørende veggrunn 
for teknisk areal.   
 
Parkering 
Planområdet ligger innenfor sone B for parkering i kommuneplanens arealdel. Parkering 
innenfor planområdet vil i hovedsak løses på avsatt til Parkering. Nærmere detaljer tilknyttet 
behov for parkering vil avklares ved søknad om rammetillatelse.  
 

6.7 Universell utforming 
Det er ikke avdekket forhold i planforslaget som tilsier at utforming av planlagte tiltak ikke skal 
dekke behovene for universell utforming etter teknisk forskrift. Forholdene er videre sikret i 
planens vedlagte reguleringsbestemmelser.  
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6.9 Rekkefølgebestemmelser 
 
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet, samles i dette kapitlet (§ 12-7 nr. 10) 
 
Før rammetillatelse skal følgende foreligge:  

- Situasjonsplan iht. § 2.1.  
- Redegjørelse og plan for anleggsrigg i byggefasen.  

 
Før igangsettingstillatelse skal følgende foreligge:  

- Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 2.12.  
- Ved krav om tiltaksplan for eventuelle forurensede masser skal den være godkjent av 

Byteknikk før det gis igangsettingstillatelse.  
 
Før bebyggelse tas i bruk skal følgende foreligge:  

- Felles parkeringsplass skal være opparbeidet.  
- Gangadkomst til andre virksomheter og boliger i Munarvollveien må ivaretas frem til at 

gang- og sykkelvei er opparbeidet. 
 
Igangsettings- og midlertidige brukstillatelser kan likevel gis dersom det gjennom 
utbyggingsavtale eller på annen måte foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli 
oppfylt. Ferdigattest kan imidlertid ikke utstedes før rekkefølgekravene er innfridd og 
opparbeidet.  
 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i overstående i tråd med generelle bestemmelser og gjeldende formål i 
kommuneplanen for Bodø Kommune (2018-2030). Planforslaget anses å oppfylle de strategiske 
føringene fastsatt i kommuneplanens arealdel. 
 

7.2 Stedets karakter og tåleevne 
Planforslagets planlagte bebyggelse vil, sammen med dagens bruk, ikke medføre nevneverdige 
negative konsekvenser for stedets karakter slik det er planlagt. Krav til bebyggelsens høyde, 
samt en tilpasset utnyttelsesgrad innenfor tomten, vil bidra til at bebyggelsen i størst mulig grad 
tar hensyn til omkringliggende bebyggelse.  
 

7.3 Landskapspåvirkning 
Planen vil etter forslagsstillers vurdering ikke medføre nevneverdige konsekvenser for 
landskap.  
 

7.4 Sol/ skygge 
Det er utarbeidet en sol- og skyggeanalyse for planlagt tiltak innenfor planområdet vedlagt 
planforslaget i sin helhet. Planlagt lagerbebyggelse vil ifølge skyggeanalysen ikke medføre 
negative virkninger for omkringliggende naboeiendommer.  
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Fig. 11. Skyggevirkninger 23. juni kl. 12 
 

Skyggevirkninger 23. juni kl. 15 
 

Skyggevirkninger 23. juni kl. 18 
 

 

Fig. 12. Skyggevirkninger 1. sept kl. 12 Skyggevirkninger 1. sept kl. 15 
 

Skyggevirkninger 1. sept kl. 17 
 

 

7.5 Barn og unge  
Grunnet at ubebygd del av planområdet har blitt nyttet som område til lek for barn i 
nærområdet vil planforslaget medføre tap av rekreasjonsareal. Derimot vil ikke nyttet areal med 
næringsvirksomhet ansees som et trafikksikkert og dog heller ikke attraktivt areal for barn og 
unge å oppholde seg i. Planforslaget har derfor sikret gjerder mellom nabotomt i nord for å sette 
et tydeligere skille mellom bolig- og næringsareal.  
 

7.6 Trafikkforhold og støy  
Etablering av kontorvirksomhet vil ikke gi vesentlig økning av trafikk til området sammenlignet 
med dagens bruk av arealene. Adkomst fra Munarvollveien vurderes som trafikksikker basert på 
dagens trafikkmengde med en oversiktlig inn- og utkjøring av planområdet. 
 
Det er påpekt fra flere hold at kontor og vegstøy fra Riksveg 80 kan være problematisk. Dette er 
utredet i egen støyrapport. Rapporten er brukt som bakgrunn for utforming av 
planbestemmelser og dokumentasjonskrav vedlagt planmaterialet.  
 
Grenseverdi for lagerbygg er ikke angitt i NS 8175. Lager regnes ikke som støyfølsomt formål. 
Planlagt nybygg ligger innenfor gul sone og utenfor rød støysone. Rød sone angir et område som 
ikke er egnet til støyfølsomme formål, og hvor etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. Gul sone angir en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir godkjente støyforhold. Foreslåtte formål regnes ikke som støyfølsomme 
formål.  
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Miljødirektoratets veileder anbefaler videre bruk av kontor- eller næringsbebyggelse i 
arealplanlegging som støyskjermede formål mellom støykilde og støyfølsom bebyggelse (s. 5 -
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016). Derimot 
anbefales det å vurdere tiltak også for kontorer og at fasadetiltak er mest aktuelle. For 
eksisterende kontorbygg mener vi at krav til innendørs støy etter TEK (NS 8175 Klasse C) mest 
sannsynlig er oppfylt. NS 8175 Klasse C angir 35 dB som grenseverdi for kontorbygg.  
 

7.7 Oppsummering 
På bakgrunn av overstående vurdering ansees planforslaget å oppfylle overordnede føringer og 
retningslinjer i kommuneplanens arealdel, og er samtidig i tråd med ønsket utvikling i området. 
Planforslagets planlagte tiltak legger til rette for økt forretningsvirksomhet gjennom utvidelse 
av eksisterende lagringskapasitet. Prosjektet vil medføre få negative konsekvenser for 
nærområdet, og representerer etter forslagsstillers syn en positiv utvikling i området.   
 
 

8 Konsekvensutredning 
 
8.1 Konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 
Det er i innledende fase av planarbeidet avklart med planmyndigheten at planforslaget ikke 
utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften. Dette er begrunnet i planforslagets 
størrelse og samlet virkning på samfunnet. 
 

9. Uttalelser og merknader  
 

9.1 Merknader etter kunngjøring om oppstart regulering  
Reguleringens oppstart ble varslet per brev den 03.10.19. Planarbeidet ble kunngjort i avisa 
Nordland den 03.10.19. Merknadsfristen ble satt til 15.11.19. Det har innkommet 5 merknader 
innen fristens utløp. Alle innkomne merknader er behandlet i planarbeidet. 
 

Nr Merknadsstiller Dato 
1 20191017 Nabo 1 17.10.2019 
2 20191106 Statens Vegvesen 06.11.2019 
3 20191107 Sametinget 07.11.2019 
4 20191114 Nordland fylkeskommune 14.11.2019 
5 20191115 Nabo 2 15.11.2019 

 
Forslagstillers merknadsbehandling 

1 20191017 Nabo 1 29.04.2019 
Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller ønsker gjerder rundt tomta mtp. barn som leker i området. Burde være gjerde 
mellom boliger og industri.  
 
Merknadsstiller viser til roten på tomten. I tillegg ønsker merknadsstiller å vite hvilke typer 
biler skal parkere på ny parkeringsplass, og hva som skal lagres på tomta.  
 
Det vises til lagerbygningens plassering mot riksvei i stedet for på nordlig del av tomta som vil 
blokkere utsikt for naboer. Avslutningsvis lurer merknadsstiller på om det vil bli belysning på 
bygning.   
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Forslagsstiller viser til at:  
Forslagsstiller vil medta innspill vedrørende gjerde og vil sikres ved rammesøknad. All lagring 
i lageret vil skje innendørs. Det skal videre ikke lagres avfall på tomten, og ingen lagring 
bestående av farlig materiell.  
Planforslaget vil ikke medføre mer belysning enn det det er innenfor planområdet i dag og 
dagens trær vil bli stående. Se planbeskrivelsens kap 5-7 hvor dette er nærmere beskrevet.   
 
2 20191106 Statens Vegvesen  
Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller viser til tidligere innsendt plan som ikke førte frem til vedtak. Planen må ha 
med gang- og sykkelveg langs rv. 80 som må planlegges i henhold til vegnormalen N100 Veg- 
og gateutforming. Gang- og sykkelveg må målsettes. Avstand fra rv. 80 må være 3 meter langs 
vegen og bøyes ut til 5 m nærmest krysset til Munarvollveien.  
 
Frisiktsonen i krysset mellom Munarvollveien og rv. 80 må inntegnes på plankartet og 
målsettes i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Planen må også ha en 
bestemmelse om restriksjoner i bruken av frisiktsonen. 
 
Byggegrense fra rv. 80 må inntegnes gjennomgående i en avstand på 30 meter fra midten av 
vegen. 
 
Det tillates ikke parkering nærmere enn 10 meter fra rv. 80, som i reguleringsplanen for 
Munarvollen industriområde vest for dette planområdet. Plankartet og bestemmelsene må 
beskrive dette. 
 
Planen grenser opp mot og berører rv. 80 som Statens vegvesen eier og forvalter. Vi ber 
derfor om at reguleringsplanen sendes til Statens vegvesen på forhåndshøring før den 
sendes på offentlig høring.  
 
Området ligger i gul og rød støysone med hensyn til vegtrafikkstøy og støyretningslinjen T-
1442 må oppfylles i planprosessen.  
 
Forslagsstiller viser til at:  
Forslagsstiller tar merknadene til etterretning og viser til planbeskrivelsen hvor overnevnte 
innspill er utredet. Forslagsstiller viser videre til planbestemmelsene hvor dette er ivaretatt.  
 
 
 
3 20191107 Sametinget   
Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller har vurdert at det ikke er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda, samiske kulturminner.  
 
Skulle det under arbeidet fremkomme gjenstander eller andre spor som tyder på eldre 
aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes til sametinget og fylkeskommunen. 
 
Forslagsstiller viser til at: 
Forslagsstiller tar merknaden til etterretning og viser til planbestemmelsene hvor overnevnte 
forhold er ivaretatt.  
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4 20191114 Nordland fylkeskommune 14.11.2019 
Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller har følgende innspill til planen:  
 
- Forholdet til regional politikk 
Merknadsstiller viser til at tiltaket ikke er i strid med regional politikk. Det vises 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.  
 
- Planfaglig  
Merknadsstiller påpeker at planlegging bør vektlegge sikring av områder der barn og unges 
ferdsel kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. Det bes også om at bygninger oppføres med 
tanke på framtidige klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser.  
 
Merknadsstiller viser videre til bemerkelser på generelt grunnlag vedrørende hensyn til 
klimaendringer i planleggingen, nasjonal politikk, estetiske forhold i planen, medvirkning i 
planprosessen samt hvordan offentlige beslutninger skal tas jf. naturmangfoldloven.  
 
Avslutningsvis viser merknadsstiller til Nordlandsatlas hvor planen kan publiseres og 
kvalitetssikres, og ber derfor forslagsstillere benytte seg av tilbudet. Planen er ifølge 
merknadsstiller ikke i konflikt med verneverdige kulturminner.  
 
Forslagsstiller viser til at:  
Forslagsstiller tar merknaden til etterretning og viser til planmaterialet i sin helhet hvor 
overordnede innspill er ivaretatt.  
 
5 20191115 Nabo 2 (e-post) 15.11.2019 
Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller bekymrer seg vedrørende høyden på planlagt lagerbygningen med hensyn på 
utsikt til merknadsstiller selv og omkringliggende naboer i tilknytning til tomten.  
 
Merknadsstiller påpeker også at det er observert at flere barn benytter seg av dette området 
som lekeplass i dag.  
Her vises det særlig til klatring på maskiner og så videre i forhold til sikkerheten til barna. 
Merknadsstiller viser til tiltak som oppføring av gjerde for å forebygge eventuelle uhell.  
 
Merknadsstiller opplever mye trafikk og bråk på området og spør om det vil være aktivitet på 
området kun på dagtid eller også på kveldstid, netter og helger. I tillegg lurer merknadsstiller 
på hva som er planlagt i dette lageret.  
 
Det er også ønskelig fra merknadsstillers side at hele tomten ryddes, samt beplantning av 
busker og trær.  
 
Avslutningsvis lurer merknadsstiller på om det er planlagt boenheter i bygningen som står der 
i dag.  
 
Forslagsstiller viser til at: 
Forslagsstiller tar merknadene til orientering og viser til planforslaget i sin helhet hvor 
overnevnte punkter er utredet og ivaretatt. Se ellers merknad nr. 1.  
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9.2 Merknader etter høring og offentlig ettersyn  
 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Munarvollveien 2 ble sendt ut 
24.1.2020 med frist 18.3.2020.  Det er mottatt 4 merknader innen fristens utløp: 
 
 

1 Statens vegvesen:  
 

 

 
Vi ønsker at det i rekkefølgebestemmelsene tas med et punkt som sikrer at gang-sykkelveg og 
annen veggrunn blir opparbeidet i henhold til plan, før det gis brukstillatelse.  
Det vises ellers til våre tidligere merknader til planen, og ser at disse er hensyntatt i 
reguleringsarbeidet. Ut over dette har vi ingen merknader til planen 
 
Kommentar fra planlegger: 
Opparbeidelse av gang -og sykkelvei har ikke vært et tema tidligere. Det er gjennomført et 
formelt oppstartsmøte med kommunen og planen ble sendt på forhåndshøring til Statens 
Vegvesen. Ifølge referatet fra oppstartsmøtet knyttes det ingen konkrete rekkefølge- eller 
opparbeidelseskrav til planen. Vi som planlegger har i prosessen hatt et særlig fokus på å ha 
en dialog med Statens Vegvesen, -Uten at dette har kommet frem.  
 
Det går ikke frem av innspillet til Statens vegvesen hva som ligger i anmodningen om 
opparbeidelsen. En eventuell opparbeidelse av gang- og sykkelveg står ikke i forhold til 
tiltaket som ønskes oppført, og gir et helt annet kostnadsbilde enn det tiltakshaver hadde sett 
for seg. I tillegg vil et rekkefølgekrav forsinke ønsket framdrift. Det er et år siden tiltakshaver 
først tok kontakt med kommunen, og ble bedt om å begynne med en reguleringsprosess. Vi har 
parallelt med reguleringen jobbet med en byggesøknad som tiltakshaver ønsker å sende inn 
når planen er vedtatt. Dette er for å få satt i gang byggingen så raskt som mulig. Nabovarselet 
er allerede sendt, og vi har ikke mottatt merknader på tiltaket.  
 
Formålet for planen er videre drift av eiendommen og springer ut av et behov for en lagerhall 
og en ryddigere parkeringssituasjon tilknyttet virksomheten. Lagerhallen er en opprydding i 
området og en ønsket endring for alle involverte. Tiltaket tilfredsstiller krav til skjerming av 
utelagring– i henhold til kommuneplanens arealdel. Det gikk frem av medvirkningsmøtet med 
naboer til tomten at og de lenge har slitt med utelagring på tomten, som har vært normen for 
tomtens tidligere eiere. I tråd med naboenes ønsker vil tiltakshaver sette opp et nytt gjerde for 
å skille området fra boligbebyggelsen. Tiltakshaver har også avholdt et ekstra møte med 
nærmeste nabo, for å la de ta del i utformingen av gjerdet mot deres eiendom.  
 
Vurdering: Opparbeiding av gang og sykkelvei har ikke vært et tema i planprosessen.  
Gang og sykkelveien er blindvei som ender i Munarvollveien og har sannsynligvis liten trafikk 
av gående og syklende. Opparbeiding av veien kan føre til at myke trafikanter ledes inn i 
blindvei hvor de må snu eller alternativt springe over Rv 80.  
 
Det viktigste er at traseen blir sikret slik at arealet kan inngå i en eventuelt senere utbygging 
av gang- og sykkelvei. Bodø kommune vil derfor ikke pålegge forslagstiller å opparbeide gang- 
og sykkelveien. I vurderingen er det også vektlagt at man vurderer opparbeidelse av gang- og 
sykkelveien som urimelig i forhold til det tiltaket som det planlegges for. 
 
For å ivareta de som bruker traseen som atkomst til næringsområdene mot vest er det 
utformet følgende bestemmelse: «Gangadkomst til andre virksomheter og boliger i 
Munarvollveien må ivaretas frem til at gang- og sykkelvei er opparbeidet.» 
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2 Bane Nor SF: 

 
 

Nordlandsbanen går ca. 130 meter fra planområdet. Planbeskrivelsen oppgir at det ikke er fare for 
skred innenfor eller nær planområdet. Planbestemmelsene forutsetter lokal overvannshåndtering. Vi 
forutsetter derfor at områdestabiliteten ikke påvirkes som følge av utbyggingen, og at overvann 
håndteres på en måte som ikke gir økt avrenning mot jernbanen, og har ingen ytterligere merknader 
til planforslaget 
Vurdering: Tas til etterretning 
 

 
 

3 Nordland Fylkeskommune: 
 

 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 
Vurdering: Tatt til orientering 
 

 
 

4 Fylkesmannen i Nordland: 
 

 

Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 
22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Til 
denne planen foreligger det ved fristutløpet ingen innsigelser, og derfor ingen 
samordningsplikt. 
Fylkesmannen har heller ingen egne vesentlige merknader til planforslaget. 
Vurdering: Tatt til orientering 
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