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 Søknad om endring av deler av detaljreguleringsplan for 

Jensvolldalen 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 søkes det om endring av deler av detaljregulering for 
Jensvolldalen (planID 201405) etter forenklet prosess. Hensikten er komme i en gang med en 
markedstilpasset utbygging i nordøstlig del av planområdet og en utbygging som ivaretar terrenget og 
lysforholdene bedre enn det gjeldene reguleringsplan gir muligheter til. 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Bystyret den 26.03.2015, i sak PS 15/17.   

Forslag til endring er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av T. Kolstad Eiendom AS.  

Innledning 

Det er gått over fem år siden gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt. Utsnitt av denne vises i figur 1. 

 

Figur 1 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. 

Bodø kommune v/Byutvikling plan 
Pb. 319 
8001 Bodø 
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Området bygges ut etappevis etter følgende etappeplan: 

Etappe Felt Status 

Etappe 1 B1, B2, B3, B4 Ferdig utbygd 

Etappe 2 B7, B8 Ferdig utbygd 

Etappe 3 B9 Ferdig utbygd 

Etappe 4 Østlig del av B6 og B10 Denne planendringen skal hjemle denne 
utbyggingen 

Etappe 5 B5 og vestlig del av B6 Fremtidig utbygging.  

 

Etterspørselen i området har endret seg fra småhusbebyggelse til at det nå er stor etterspørsel etter 
leiligheter i blokk i denne delen av Bodø by. Gjeldende reguleringsplan åpner for en stor grad for det som 
tenkes, men løsningene blir ikke optimale i forhold til utsyn og uteoppholdsareal (privat og felles). Vei mellom 
byggeområdene i felt B6 og B10 tvang bebyggelsen inn mot dalsidene med Soløyvannsveien mot nordvest 
og mørk granskog mot sørøst. Ny løsning åpner for langt bedre orientering av leilighetene med hensyn på 
disse forholdene. De fleste av leilighetene vil nå få glede av balkong med ettermiddagssol.  

Saken har vært drøfte med Byutvikling plan og Byggesak i eget møte den 11.11.20. Der ble forslag til 
situasjonsplan for planlagt utbygging slik det fremgår av figur 2 lagt frem, og det er den som danner 
grunnlaget for de endringer som det nå søkes om. Perspektiver av planlagt bebyggelse vises i figur 3 og 4. 

 

Figur 2 Situasjonsplan for planlagt utbygging i østlig del av felt B6 og B10. 
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Figur 3 Perspektiv av planlagt utbygging sett mot nordøst. 

 

Figur 4 Perspektiv av planlagt utbygging sett mot sørvest. 
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Dokumentoversikt 

Oversikt over dokumenter i saken: 

Dokumentoversikt 

Dette søknadsbrevet. 

Gjeldende plankart og planbestemmelser. 

Forslag til nytt plankart og justerte planbestemmelser. 

A10-01 Foreløpigs situasjonsplan for utbygging av etappe 4 

A35.01-A35.03 Terrengsnitt, etappe 4 

A40-02 til A40-04 Beregninger av byggehøyder, etappe 4 

A90-6 og A90-8 Perspektiver av planlagt utbygging, etappe 4 

 

Det leveres nytt plankart for hele planområdet der endringene er innarbeidet. Siden det er få endringer i 
bestemmelsene oppdateres disse ikke iht. siste mal, men innarbeides i gjeldene bestemmelser.  

Som det kommer frem av dokumentoversikten så er tegninger som tenkes benyttet ved søknad om 
rammetillatelsen lagt ved saken. Dette for å få en bedre oversikt og forståelse over omsøkte endringer, samt 
at det ved søknad om rammetillatelse vil søkes om fritak for nabovarsling.  
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Beskrivelse av ønskede endringer i plankartet 

Endringene i plankartet er illustrert i figur 5 og 6 nedenfor.  

 

 

Figur 5 Illustrasjon av endringer i plankartet. Linjer med farger representerer opprinnelige linjer/avgrensninger fra 
gjeldende reguleringsplan med forslag til nytt plankart i bakgrunnen. Blå linjer=opprinnelig vegføring, rosa 
liner=opprinnelig avgrensning uteoppholdsareal, rød linje=opprinnelig avgrensning energianlegg og grønne 
linjer=formålsgrenser. 
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Figur 6 Samme informasjon som i figur 3, men hvor planlagte bygg og garasjeanlegg vises med brunorange streker 
(stiplede linjer=omriss av garasje under bakken/sokkel). 

Vegføringen er endret noe i nordøstlig del av planområdet. Vegen er nå utformet som et ringsystem som 
dras noe lenger mot nord før den svinger mot vest og uten vegarm videre mot nord. Sistnevnte tenkes løst 
som privat veg/gårdsplass slik som vist i situasjonsplan i figur 2.  Figur 5 og 6 illustrere dette der blå linjer 
viser den opprinnelige vegføringen med nytt plankart i bakgrunnen. 

Som konsekvens av endret vegføring er formålsgrensene mellom felt B6 og B10, samt mellom B9 og B10 
flyttet. Grensen mellom B6 og B10 er flyttet lenger sør, mens grensen mellom B9 og B10 er flyttet lenger 
nordøst. Grønne linjer i figur 5 og 6 viser tidligere grenser mellom disse.   B9 og B10 har de samme 
bestemmelsene og flyttingen vurdere derfor ikke å ha noen praktiske konsekvenser.  Del av tidligere B10 
som er innlemmet i B6 gis samme bestemmelser som B6 som har lavere tillatt byggehøyde sammenlignet 
med B10.  

Område avsatt til energianlegg flyttet til motsatt side av veien slik den er bygd. Rød linje i figur 5 og 6 viser 
plasseringen slik den er i gjeldende reguleringsplan med nytt plankart i bakgrunnen. 
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Plassering av uteoppholdsareal og størrelse på disse er justert iht. arealkrav i KPA til slik de er bygd i 
allerede gitte tillatelser og slik det tenkes i planlagt utbygging. Rosa linjer i figur 5 og 6 viser plassering av 
disse i gjeldende reguleringsplan. Uteoppholdsareal på feltene BUT 8 og 13 med nye plassering planlegges 
på lokk/takk. 

Orangebrune linjer i figur 6 viser omriss av planlagt bebyggelse, der de siplete linjene representerer omriss 
av garasje under bakken/sokkel.  

Beskrivelse av ønskede endringer i planbestemmelsen 

Ønskede endringer innebærer minimale endringer i bestemmelsene. Antall frisiktsoner er redusert fra 7 til 6 
som følge av nye vegføringer. Videre er oppføringer av krav fra utgåtte arealdeler av kommuneplanen 
fjernet.  

I §3.5 er det lagt til at krav til uteoppholdsareal skal være iht. de enhver tid gjeldende bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og spesifikke oppføringer av krav fra utgått KPA er tatt ut. Det er videre lagt til at 
det åpnes opp for å bygge garasjeanlegg og boder under BUT8 og BUT13 såfremt kvalitetsnormen til 
uteoppholdsareal kan innfris 

I §4.1 er spesifikke krav til parkering med henvisning til utgått KPA tatt ut. 

§7.1 er oppdatert ift. hvordan feltet etappevis er bygd ut frem til nå, samt oppdeling av resterende etapper. 

Vurderinger av kriterier for behandling etter Pbl §12-14  

Endringen bes behandlet etter plan- og bygningslovens bestemmelser om endringer etter forenklet prosess 
med følgende begrunnelse: 

• Endringene berører ikke viktige natur- og friluftsområder. Planområdet utvides ikke og områdene er 
allerede avsatt til samferdsels- og utbyggingsformål i overordnet plan og i reguleringsplan. 

• Endringene går ikke ut over hovedrammene i planen. Grad av utnytting, byggehøyder og 
avstandskrav ift. byggegrenser mot veg og naboeiendommer opprettholdes som tidligere. Det tilføres 
ingen nye formålstyper, kun justering/noe omrokkering av eksisterende formål, i hovedsak områder 
avsatt til bolig, uteoppholdsareal og vegareal. 

• Endringene påvirker ikke gjennomføringen av planen ellers. Foreslåtte endringer representerer nest 
siste etappe i utbyggingen og er lokalisert helt innerst i feltet. Det ligger ikke til rette for videreføring 
av en utbygging mot Soløyvatnet direkte fra dette feltet på grunn av topografien. Adkomst til en 
eventuell utbygging her må skje med direkte adkomst fra Soløyvannsveien.  Endringer her vil ikke 
være til hinder for utbygging av siste etappe (B5 og vestlige del av B6). 
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Gøran Antonsen     
 

 
 
Vedlegg: 
 

• Gjeldende plankart og bestemmelser 

• Forslag til nytt plankart og bestemmelser 

• Foreløpige tegninger som skal følge rammetillatelsen 


