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1 Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av eneboliger, flermannsboliger 
og rekkehus/kjedehus med tilhørende teknisk infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal i 
planområdet. 
 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i 
liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
 
Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Tverlandet og vurderes å gi rammer for god 
utnyttelse av planområdet. Den nye bebyggelsen med tilhørende atkomstvei og uteareal, 
herunder leke- og uteoppholdsareal planlegges med tanke på god terrengtilpasning.  
 
Planforslaget vurderes også å være et viktig bidrag for å imøtekomme befolkningsutvikling på 
Tverlandet. 
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2 Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av eneboliger, flermannsboliger 
og rekkehus/kjedehus med tilhørende teknisk infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal. 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: 
 Byggmester Vikjord 
 Påls vei 5/7 
 8008 Bodø 
 
Plankonsulent: 
 Casa Consult AS 
 Postboks 4166,  

8089 Bodø 
 
Eierforhold: 

Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr. 70 bnr. 1. 
Deler av gnr. 145 bnr. 119 (eksisterende vegareal kommunal-veg 1245(veiareal).  
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det foreligger ikke tidligere vedtak i saken. 
 
2.4 Utbyggingsavtaler 
I avklaringsmøte avholdt den 15.03.2018 ble det satt krav til utbyggingsavtale. 
 
2.5 Krav om konsekvensutredning?  
I oppstartsmøte ble det avklart at det ikke ble krevd planprogram med konsekvensutredning. 
 
3 Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart mv 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble 
annonsert i Avisa Nordland 24.08.2018. 
Berørte parter (private og offentlige) ble 
skriftlig varslet om planoppstarten i brev 
datert 20.07.2018. 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 29.06.2018. 
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Senere den 30.10.2018 ble det sendt varsel 
om forhandling om utbyggingsavtale. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
4 Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnede planer  
Fylkeskommunale planer 
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan. 
Ikke i strid med arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling. 
 
Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner 
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030  
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan KPA 2018-2030 vedtatt av bystyret 
14.06.2018. 
 
Kommunedelplan for Tverlandet 2013 - 2025 
Planområdene B16 og B14 (brunfarge) er avsatt til boligbebyggelse (mørkegult område i 
figuren nedenfor) i kommunedelplan for Tverlandet vedtatt 27.04.2014. Øvrige deler av 
planområdet er avsatt til vei (grått område i figuren nedenfor) og grønnstruktur (lys grønt 
område i figuren nedenfor). 
 
Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til %-BYA = 35 %. Kommunedelplanen angir ikke maks tillatt 
byggehøyde for planområdet. Dette vil bli vurdert i forbindelse med planarbeidet. 
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Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planområdet er vist med brunskravur. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal. 
Bearbeidet av Casa consult. 
 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ikke utarbeidet reguleringsplaner for planområdet tidligere. 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Nærmeste reguleringsplan er PlanID 5010-05 Oddan søndre satt i kraft 22.03.2001. Imidlertid 
har ikke denne en direkte grense med planområde. 
 
4.4 Temaplaner 
Det foreligger ingen temaplaner som berører planområdet. 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
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, area- og transportplanlegging (2014) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Naturmangfoldloven (2013) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2019) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)  
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet som er på ca. 19,6 daa ligger sørvest for sentrum av Tverlandet på østsiden av 
Tverlandsveien og rett øst for Middagsheia. 

 
Figur 2: Planområdets beliggenhet. Plassering av planområdet vist med blå omriss. Kartgrunnlag: Norgeskart. Bearbeidet av 
Casa consult 
 
5.1.1 Avgrensning og størrelse på planområdet  
Planområdet er avgrenset av eiendomsgrense mot B16 Gnr/Bnr 71/80 i nord. Tverlandsveien 
i vest. Boligbebyggelse B 1 Gnr/Bnr 71/153, 279,297 og 298 i sørvest. B 16 Gnr/Bnr 71/3 i sør, 
Gnr/Bnr 71/182 i øst. Størrelse på planområdet er ca. 19,6 daa.  
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er ubebygd og består for det meste av flatmark, mot øst er området preget av 
skog. Områder vest for planområdet blir brukt som frilufts- og utfartsområde. Område 
sørvest for planområdet er bebygd og består av boliger som nylig blitt bygd. Området i nord 
og sørøst er avsatt til boligbebyggelse B16. 
 
Det er gode bussforbindelser til Bodø sentrum, korte avstander til barn og ungdomskoler og 
idrettsanlegg. 
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Figur 3: Planområdets beliggenhet. Plassering av planområdet vist med Orange omriss. Kartgrunnlag: Norgeskart. Bearbeidet av 
Casa consult 
 
5.3 Stedets karakter  
Boligfeltene i nord er forholdsvis tettbygde, området forøvrig har et landlig preg og er omgitt 
av store grøntområder. 
 
Boligfeltene består av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som er ført opp i én til tre 
etasjer evt. loft eller kjeller. Boligene har for det meste tradisjonelt preg med saltak, pulttak 
og flattak. 
 
5.4 Landskap  
Landskapet rundt planområdet består av lauvskog og vegetasjon. Inne i planområde har 
tidligere blitt bruk til innmark. 
 
Terrenget i planområdet er veldig lite kupert, men mot øst blir en liten høyde med ca. 10 
meters høyde forskjell.  
 
Planområdet generelt har gode solforhold. Området er vindutsatt på grunn av beliggenheten 
og på grunn av at landskapet er forholdsvis åpent. 
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Figur 4: Planområdets beliggenhet sett fra Tverlandsveien vest for område. Kilde: Google maps. Bearbeidet av Casa consult 
 
Området er preget av småhus (boligfelter). 

 
Figur 5: Planområdets bebyggelsespreg. Bilde fra byggeområde i sør. Kilde: google maps 
 

 
Figur 6: Planområdets bebyggelsespreg. Bilde fra byggeområde i nord. Kilde: google maps 
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller -miljø i planområdet. Heller ikke i tilstøtende 
områder. 
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5.6 Naturverdier  
Ifølge Miljødirektoratets naturbasekart er det registrert følgende naturtype: 

Vest for planområdet registrert 
naturtype «åpen kalkmark». Naturtypen 
har verdi «svært viktig» og fått 
områdenavn «Ersvika». Ersvika, som er 
ei eksponert vestvendt strand, er 
beskrevet som lite interessant i botanisk 
sammenheng. Kalkbergene rundt Ersvika 
har imidlertid stor interesse ifølge 
beskrivelsen av området. 
    
 
 
 
Kilde: naturbase.no 

 

 
 
Øst for planområde er det også registrert 
naturtype «rik myr» (skravert felt)  
Lokaliteten utgjør ei ekstremrik myr med 
flere regionalt sjeldne 
orkidéer. Området er imidlertid sterkt 
påvirket av ferdsel og 
drenering. På bakgrunn av dette 
verdsettes lokaliteten som B 
(viktig). 
 
Kilde: naturbase.no 

 

 

 
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

 
Tverlandsmarka: 
Områdetype «marka» 
Viktig friluftsområde 
Lite brukt friluftsområde. Sti/traktorvei 
gjennom området gir en korridor fra 
Godøynes til Naurstad. Den nye 
riksveien åpner opp for nye 
adkomstmuligheter sentralt på halvøya. 
 
 
 
 
 
 
Kilde: naturbase.no 

 

 

Brandshaugen lekeplass 
Svært viktig friluftsområde stort og trygt 
som er ganske godt tilrettelagt med god 
tilgjengelighet 
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Kilde: naturbase.no 

 
 
5.8 Landbruk 

Planområdet inngår det også skog med lav og 
middels bonitet. Nord for planområdet er det 
registrert fulldyrka jord (oransje farge i 
figuren).  
 
Sørvest for planområdet er det registrert 
innmarksbeite (lys gul i figuren ved siden av) 

 
 
5.9 Trafikkforhold 
Planområdet og tilstøtende boliger har atkomst fra kommunal vei, Tverlandsveien (tidligere 
fylkesvei), Tverlandsveien har en bredde på mellom ca. 6 7 m. Parallelt med veien, på 
vestsiden, er det opparbeidet en gang- og sykkelvei som slutter litt over hundre meter før 
planområdets atkomst. Gang- og sykkelvei benyttes også som bilatkomstvei til tilstøtende 
boligfelter i vest.  
 
Tverlandsveien har en ÅDT på 3850 (tall fra 2008, dvs. før nye RV 17 Tverlandet-
Godøystraumen ble åpnet) på den aktuelle strekningen. Fartsgrensen i denne veien er 50 
km/t. Tilstøtende boligfelter mot sør ligger i 30-sone. 
 



Side 14 av 33 

 c o n s u l t    a s  Prosjektnummer: 2018.008 / Doknr.: 1 
Detaljregulering for B14-Oddan, Tverlandet 

Pla-id:2018008 

 
 
Det er registrert noen ulykker langs Tverlandsveien på den aktuelle strekningen. Nord for 
planområdet (1) skjedde det i 1995 en fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig, den ble 
lettere skad. Det var mørkt med vegbelysning i område. Værforhold var god sikt og opphold 
Videre sør for planområdesatkomst ulykkessted (3) ble uhell ved av- eller påstigning av 
kjøretøy en person ble lettere skadd, dette skjedde i 2005. 
 
I 2001 ble en MC-ulykke registrert (4). En bil møt i kurven motorsyklisten, han ble lettere 
skadd, i denne sammenhengen er det viktig å huske at veien tidligere var klassifisert som 
riksvei 17 med betydelig større trafikkbelastning. 
 

 
 

Nærmeste bussholdeplasser ligger nord for område i Tverrlandsveien, kun ca. 115 m 
(i luftlinje) fra planområdet. I forbindelse med dette prosjektet legges det opp til ny busstrase 
gjennom det planlagte området. 
 
5.10 Barns interesser 
Like nordøst for planområdet er det opparbeidet en lekeplass. Det er satt opp lekeapparater, 
benker og bord i tilknytning til denne. Tverlandsmarka og friluftsområdet rundt er ellers 
brukt av barn og unge og småbarnsfamilier. Det finnes en tursti i eiendommen i nord som 
også krysser planområde videre til Tverlandsmarka. 
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Det ligger både barnehage og ny skole i gangavstand nordøst for planområdet. Dette gjør at 
tilstøtende vei-, gang- og sykkelvei samt stinett er brukt av barn og unge og av foreldre som skal 
levere og hente barna sine. 
 
Når det gjelder strøkslekeplass vises det til balløkke som ligger 600m nordvest for 
planområdet, like ved skolen. I tillegg er skolegården til Tverlandet skole og eksisterende 
barnehager som ligger i gåavstand fra planområdet tilgjengelig etter skoletid. 
 
 

 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger ca. 675 m (i luftlinje) fra nærmest barnehage og ca. 913 m (i luftlinje) fra 
nærmeste skole. Både barnehage- og skolekapasitet er tilfredsstillende.  
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
Terrenget i planområdet og tilstøtende områder er i dag 80 % flatt, sørøst i planområde er 
kupert og vil kunne by på utfordringer ift. tilgjengelighet for alle. 
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
5.13.1 Vann og avløp 

Kapasitet i VA-nett i området er god. 
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5.13.2 Trafo 
Det ligger en trafo rett sørvest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartgrunnlag: Bodø kommune. Bearbeidet 

av 
Casa consult. 

 

 
5.13.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
Eksisterende boligfelter er tilknyttet offentlig strømforsyning. 
 
 

5.14 Grunnforhold 
Berggrunn i planområdet og 
omkringliggende områder består av 
marmor, stedvis båndet (Valnesfjord 
gruppe) mens løs massene består av marin 
strandavsetning (jf. blått område i figuren 
nedenfor), humusdekke/tynt 
torvdekke over berggrunn (jf. brunt område 
i figuren nedenfor) samt bart fjell (jf. rosa 
område i figur nedenfor). 
 
 
 
 
Kartgrunnlag: NGU.no. Bearbeidet av 
Casa consult. 

 
 
Terrenget i planområdet og tilstøtende områder er stort sett flatt og delvis bratt/kupert, 
men en kjenner ikke til at det er registrert faresoner for skred, herunder kvikkleireskredd, i 
planområdet. 
 
En kjenner ikke til at planområdet er forurenset eller at det er et potensial for det. 
 

 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
5.15.1 Flomfare  
Området er ikke utsatt for rasfare eller flomfare.   



Side 17 av 33 

 c o n s u l t    a s  Prosjektnummer: 2018.008 / Doknr.: 1 
Detaljregulering for B14-Oddan, Tverlandet 

Pla-id:2018008 

5.15.2 Vindforhold  
Vindretning vil pga. terrengforhold være noe mer Sørvest. 
 
5.15.3 Støyforhold  
Planområdet ligger, så langt man kjenner til, verken innenfor rød eller gul sone (gjelder både 
flystøy og trafikkstøy). Tverlandsveien dekker nå lokaltrafikk og genererer derfor mindre støy 
enn tidligere riksvei. 
 
5.15.4 Luftforurensing  
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. Det er registrert moderat til lave radonnivå planområdet. Tiltak må 
gjennomføres i henhold til krav i TEK17. 
 
5.15.5 Ulykkesrisiko 
Det er ikke registrert trafikkulykker mellom bil og bil eller mellom bil og gående/syklister kfr. 
Statens vegvesens kart. Ulykkesrisiko er derfor vurdert til lav. 
 
6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Forslagstiller ønsker å legge til rette for å bebygge eiendommen med ca. 56 boenheter. 
 
I planområdet tenkes det lagt til rette for boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal 
og teknisk infrastruktur, herunder ny atkomstvei. Deler av tilstøtende friområder er regulert 
inn. På plankartet er det også illustrert mulig trasé for sti. 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Planområdet er regulert til følgende arealformål (jf. PBLs § 12-5): 
 
Bebyggelse og anleggsformål: 

- Boligbebyggelse 
- Uteoppholdsareal 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

- Kjøreveg 
- Annen veggrunn teknisk anlegg 

 
Grønnstruktur: 

- Turvei  
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6.2 Bebyggelsens plassering og utforming 
Området er tenkt lagt til rette for eneboliger og rekkehus/kjedehus med evt. utleiedel samt 
evt. flermannsboliger i planområdet. Noen tomter skal være byggeklare for salg. 
 

 Arealbenevnelse Størrelse daa. BRA m² 
 
Planområde 
 

  
19,89 

 

§12-5, nr. 1 - Bebyggelse og 
anlegg 

   

Boligbebyggelse B  BFS   
 BFS1 0,65 654,225 

 BFS2 3.19 3190,464 
 BFS3 4,53 4537,069 
 BFS4 2,34 2341,552 
 BKS1 1047 1473,617 

    
    
Felles lek f_BLK   

 f_BLK1  2684,192 
§12-5, nr. 2 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

   

Offentlig veg o_SKV   
 o_SKV1 0,056 56,98 
 o_SKV2 0,059 593,241 

 o_SF1 0,20 208,529 
 o_SF2 0,036 36,419 
 o_SF3 0,084 84,379 
 o_SVG 0,085 85,956 
 o_SVT1 0,065 651,706 
 o_SVT2 0,27 270,609 
 o_SVT3 0,013 130,164 
 o_SVT4 1,47 1473,617 
 o_SVT5 3,19 3190,464 
 o_SVT6 0,032 32,728 

Felles veg f_SKV   
 f_SKV1 0,43 431,67 
 f_SKV2 0,65 654,225 
 o_SKV3 2,34 2341,552 
 f_SVT1 0,15 158,427 
 f_SVT2 0,027 27,123 
 f_SVT3 1,53 1653,489 
 f_SVT4 0,016 161,571 
 f_SVT5 0,056 56,188 
 f_SVT6 0,15 154,827 

§ 12-5, nr.3 Grønnstruktur    
Turvei GT   
 f_GF 0,19 191,3 
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Byggegrense (fra vei) er settes minst 8,5 meter fra offentlig senterveg ellers varierende. 
 
For å kunne få gode tomteforhold vil det bli behov for å bearbeide terrenget. Det skal 
imidlertid søkes naturlige overganger til tilstøtende terreng og støttemurer skal i størst mulig 
grad unngås. 
 
Innregulerte felles leke- og uteoppholdsareal (med utgangspunkt i disses størrelse) tillater 
flere boenheter enn 52. jf. illustrasjoner i figurene nedenfor. 
 
Felles lek området er samlet. Dette i tillegg til at alle tomtene har tilstrekkelig lekeareal. 
 

 
Figur 8: Illustrasjonsplan av mulig utbygging av området. Utarbeidet av Casa consult AS 
 

 

 
Figur 9: Fugleperspektiv av mulig utbygging av området. Utarbeidet av Casa consult AS. 
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6.2.1 Bebyggelsens høyde 
Boligene tillates ført opp i inntil 3 etasjer, dvs. 11 m i mønehøyde i forhold til gjennomsnittlig 
planert terreng. I tillegg åpnes det for trappehus o.l. inntil 2,5 m over tillatt byggehøyde. 
 
6.2.2 Grad av utnytting 
Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 35 % for utbyggingsområdet (BFS1, 2, 3 og 4) For 
BKS1 maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 40%. 
 
6.2.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
I utgangspunktet tenkes det etablert 56 boenheter fordelt mellom 2 boenheter i 
flermannsbolig, 20 boenheter i kjedehus/rekkehus, og 3 boenheter i eneboliger, 23 
boenheter med utleiedel (til sammen 46 boenheter). Størrelsen på felles leke- og 
uteoppholdsareal bestemmer maks antall boenheter i planområdet. 
 
6.2.4 Funksjonell og miljømessig kvalitet. 
Alle boliger har egen tomt, garasje, parkering og lekeareal/opphold. Felles lekeplass legges 
sentralt og kortvei fra boligene og knytet til friområdet i øst. Natursti videreføres gjennom 
planområdet. 
 
6.3 Boligmiljø/ bokvalitet 
Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming med et moderne formspråk. 
 
6.4 Parkering 

 
 
Planlagt utbygging slik det er lagt opp til utløser krav om til sammen 58 parkeringsplasser 
Kravet tenkes løst i egen garasje/carport. Når det gjelder kjedehusene med utleiedel tenkes 
kravene løst delvis i egen garasje/carport og delvis ved opparbeiding av oppstillingsplass på 
egen tomt. 
 
Gjeldende parkeringskrav kan i sin helhet løses i planområdet slik planforslaget foreligger. 
 
6.5 Tilknytning til teknisk infrastruktur  
 
6.5.1 Vann og avløp 
Planlagte boliger i planområdet vil bli knyttet til eksisterende VA-anlegg i Tverlandveien. 
 
6.5.2 Energiforsyning 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 
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6.5.3 EL-nett 
Evt. behov for ny nettstasjon skal løses innenfor planområdet iht. krav fra nettleverandør. 
Endelig plassering av nettstasjon skal fremgå av utomhusplan og løses i samråd med 
Nordlandsnett. 
 
6.6 Trafikkløsning 
Eksisterende veibit/atkomst til gnr. 71 bnr. 14, 62, 153, 298 og 282 (Heiabakken) vil bli 
forlenget videre nordover til hovedveg i nord til det nye boligfeltet. 
 
Hovedveg i nord trasseres etter ny trasse som går gjennom planområde fra vest til nordøst. 
Veiene har lav trafikkbelastning, internt og i nærheten. Veldig lav trafikkstøy. 
 
Deretter legges to vegårer, vestvegen skal ivareta trafikk gjennomgang til feltet i sør Gnr/Bnr 
71/3.   
 
6.6.1 Kjøreatkomst 
Planområdet vil få atkomst fra Tverlandsveien og ført videre til Krykkjemoen. Det er også en 
tanke å ha fremtidig adkomst på nordsiden gjennom B16 fra Torvmyra, Gapsletta og 
Brandshaugen.  
 

 
                 Figur 10: Vegtraseprinsipp. Kilde Bodø kommune. Utarbeidet av Casa consult AS. 

 
6.6.2 Utforming av veger 
Den nye atkomstveien er dimensjonert med bredde på 7,5 m (5,75 m asfalt og 1,5 m skulder 
mot den nye bebyggelse og 0.5m mot nabofelt) og vil bli utformet med snuhammer i den 
nordøstlige del.  
 
Atkomst til planområdet og eksisterende boligtomt med gnr 71 bnr. 14, 62,153, 298 og 282 
er vist på kartet (fig 10). Innregulert ny atkomst er dimensjonert iht. veinormalen og 
kommunalteknisk norm, og overtas av kommunen. 
 
For planlagt bebyggelse i sørvestre del av utbyggingsområdet er vegen dimensjonert med 
bredde på 9 m (6 m asfalt og 0,5m skulder og 2,5 fortau mot vest) med snuhammer i enden. 
Denne veggen vil i fremtiden kunne brukes som atkomst til B16 Gnr/Bnr 71/3 i sør. 
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For planlagt bebyggelse i østre del av utbyggingsområdet er vegen dimensjonert med bredde 
på 7,5 m (5,5 m asfalt og 0,5m skulder) med snuhammer i enden. 
 
6.6.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Forhandles i en utbyggingsavtale mellom utbygger og Bodø kommune. 
 
6.6.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
For offentlig veg, fortauet planlegges i forbindelse med regulering av området i nord.  
For felles samleveg o_SKV3 fortauet plasseres vest for vegen og eksisterende natursti mot 
øst. 
 
6.6.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
For eksisterende sørvestbebyggelse atkomsten beholdes gjennom f_SKV1. 
For den fremtidig adkomst på nordsiden gjennom B16 fra Torvmyra, Gapsletta og 
Brandshaugen kobles denne vegen direkte på o_SKV3. 
 
6.7 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke kjent om det planlegges nye offentlige anlegg i umiddelbar nærheten av 
planområdet.  
 
6.8 Miljøoppfølging 
Miljøtiltak 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 
 
6.9 Universell utforming 
Reguleringsplanen følger opp arealplanens (kommuneplanens arealdel) bestemmelser §1.15 
om Universell utforming og tilgjengelighet og gjeldende teknisk forskrift (TEK17).  
I arealplanen stilles det krav om at minimum 10% av reguleringsplanens boliger skal være 
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Det forutsettes derfor at det i 
gjennomføringen av boligfeltet legges til rette for at minst 3 boliger innenfor felt BFS2 og 
BFS4 gjøres tilgjengelig både med tanke på gangadkomst til boligen (bla TEK 17, §12-6 
kommunikasjonsveier) og i boenhetens planløsning. I dette ligger krav til stigningsforhold, 
belysning, interne kommunikasjonsveier i boligen etc. 
 
6.10 Uteoppholdsareal 
Gjeldende krav til leke- og uteoppholdsareal jfr. §4.2.4 Krav for sone B. Planen legger opp til 
56 boenheter som utløser følgende krav: 
 
30 boenheter > 50m² (3 x 30 m2 = 900 m2) felles leke- og uteoppholdsareal.  
26 boliger < 50 m² (15 m² x 18 m² = 270 m²) lekeplass ved inngang og nærlekeplass.  
 
Dette kravet kan i sin helhet løses innenfor planområdet. Totalareal for felleslek er 1 290 m². 
Felles leke- og uteoppholdsareal samles i et stort sentralt areal på flatt terreng. Det er 
imidlertid tatt inn i bestemmelsene at lekearealet skal sikres med gjerde mot offentlig vei i 
nord, ved behov skal være skjermet mot trafikk og evt. annen helsefare. 
 
Felleslek vil kunne tilfredsstille krav i kommuneplanens arealdel på maks stigning 1:5 og 
universell tilgjengelighet) og er direkte knytet til friområdet i sørøst, terrenget her er kupert 
og begrenser mot Tverlandsmarka som er natur friområde godt tilegnet til akebakken. Det 
etterstrebes i tillegg å bruke naturen (skog og naturlig terreng) som lekeplass. 
 
Naturstien (f_GT) bevares og ledes bort lengst veg o_SKV3 og tvers mot naturområdet sørøst. 
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6.11 Sol/skygge 
Illustrasjonene nedenfor viser hvordan skyggevirkningene av planforslaget blir. 
Planlagt bebyggelse ligger et stykke unna eksisterende bebyggelse og vil ikke ha innvirkning 
på disse hva angår sol- og skyggeforhold. 
 
Det er mulighet for solrike steder for alle boligene til alle døgnets tider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommersolverv  kl 12:00 
 

 
 

Sommersolverv kl 18:00 
 

 

Vårjevndøgn kl 12:00 
 

 
 

Høstjevndøgn kl 17:00 
 

 
Figur 11: Solstudie av området. Utarbeidet av Casa consult AS. 
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6.12 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode lekeplasser i tilknytning til planlagt utbygging. Felles 
lekearealer tenkes utformet slik at de inspirerer til lek og er fleksible i bruk og vil primært 
være utformet med tanke på mindre barn, da disse har størst behov for lekeplass nær 
hjemmet. 
 
6.13 Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt da området er avsatt til boligformål i KDP Tverlandet. Overskytende matjord skal 
sikres jamfør planbestemmelse § 2.11. 
 
6.14 Kollektivtilbud 
Nærmeste bussholdeplass ligger i Tverlandsveien, kun ca. 250 m (i luftlinje) fra planområdet. 
Planlagt utbygging vil derfor kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses 
positivt. 
 
6.15 Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innen planområdet. Tiltaket har derfor ingen 
innvirkning på kulturminner, imidlertid vil kulturminnelovens § 9 følges. 
 
6.16 Sosial infrastruktur  
Den nye skole på Tverlandet har plass til 750 elever fra 1. til 10. klasse. Med utgangspunkt i 
dette antas skolekapasitet å være tilstrekkelig i et lengre tidsperspektiv. 
 
6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 
6.18 Miljøoppfølging 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging 
 
6.19 Plan for avfallshenting/søppel sug 
I planområdet tenkes det etablert avfallshåndtering i henhold til bestemmelsene i 
kommuneplanen. 
 
Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt eller på felles områder. Eksakt plassering av utstyr 
for avfallshåndtering skal ved søknad om rammetillatelse vises i situasjonsplanen. 
 
6.20 Grunnforhold 
Det er registrert marin strandavsetning på planområdet. Det er ikke registrert faresoner for 
skred, herunder kvikkleireskredd heller. Ved befaring (ikke geoteknisk) av planområdet har 
man inntrykk av at grunnen består av tynt dekke med løs masser over berggrunn samt bart 
fjell. Men det er tatt inn i bestemmelsene at det skal dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig stabilitet ift. omsøkt tiltak før det kan gis rammetillatelse. 
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En kjenner ikke til at planområdet er forurenset eller at det er et potensialt for det. Det er 
likevel tatt inn i bestemmelsene at ved mistanke om forurenset grunn må dette utsjekkes 
nærmere. 
 
6.21 Støy 
Det foreligger ingen spesielle støybelastninger i området som utløser behov for støyrapport 
 
6.22 Vindforhold 
Planområdet er delvis eksponert mot vest-sørvest med noe lav bebyggelse i den retningen. 
Fremherskende vindretning sørvest vil her som de fleste områdene i Bodø være vindutsatt, 
men ikke spesielt. 
 
6.23 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS  
Terreng og forstøtnings-murer må prosjekteres i detaljfasen. Prosjektering og utførelse skal 
kontrolleres av geoteknisk kompetanse i tkl.3. Geoteknisk vurdering må foreligge ved 
rammesøknad. 
 
Overvann ved ekstremnedbør må vurderes og evt. tiltak innarbeides i en overvannsplan.  
 
6.24 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er iht. Bodø kommunes mal, herunder:  

 Krav om dokumentasjon av geoteknisk stabilitet. 
 Krav om godkjent tiltaksplan for anleggsfasen. 
 Krav om at leke og uteoppholdsarealer, garasjer og biloppstillingsplasser mv. skal 

være ferdigstilt i henhold til krav før det gis midlertidig brukstillatelse for første 
boenhet.  
 

7 Konsekvensutredning 
Som nevnt i punkt 2.5 reguleres området i henhold til kommunedelplan for Tverlandet. 
Området er konsekvensutredet på overordnet nivå. I oppstartsmøtet ble det avklart at 
planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
8.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Tverlandet avsatt til byggeområde for 
eneboliger med utleiedel. Planforslaget legger til rette for fritståendeboliger, tomannsboliger 
og kjedehus. 
 
8.2 Landskap 
Terrenget er i sin 80% stort sett flatt. Den østsørlige delen er vesentlig kupert, det er ønskelig 
å plassere bebyggelsen slik at man unngår større inngrep i terrenget mer enn nødvendig. Ved 
bearbeiding av terrenget skal det tas hensyn til at overgang til tilstøtende, eksisterende 
terreng blir utformet på en god og naturlig måte.  
 
Krav ift. estetikk og terrengtilpasning er innarbeidet i bestemmelsene. 
 
8.3 Stedets karakter 
Den planlagte bebyggelse (eneboliger, flermannsboliger, kjedehus/rekkehus) med foreslått 
byggehøyde (inntil 3 etasjer) vil ikke endre karakteren i området vesentlig da mesteparten av 
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bebyggelsen i området er eneboliger, flerboliger eller rekkehus som er ført opp i én eller to 
etasjer pluss loft eller kjeller.  
 
8.4 Byform og estetikk 
Planlagt bebyggelse vil få et moderne preg og skal gis en god utforming med høy 
arkitektonisk kvalitet som reflekterer sin egen tid. 
 
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det finnes ikke vesentlig kulturminner i planområdet. I planbestemmelser i punk 2.2.6 
ivaretas kulturminneloven. 
 
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven forankrer viktige prinsipper for forvaltning av naturverdier. §7 
(Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12) sier at man alltid skal vurdere de 
miljørettslige prinsipper etter §§8-12. Prinsippene skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og ved utøvelse etter andre særlover hvis 
naturverdier blir påvirket. Området er vurdert iht. loven med f.eks. kartlegging, slik at 
verdifull natur kan ivaretas gjennom planforslaget. Temalag Miljø på Bodø kommunes 
kartside er undersøkt for viktige naturtyper og arter av stor forvaltningsinteresse, samt 
løsmassers infiltrasjonsevne. 
8.6.1 Naturverdier 
Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være små. Det er ikke gjort noen 
videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var 
prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9.  
 
8.6.2 Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert verdifulle artsforekomster i planområdet. Det foreligger heller ingen 
kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng 
og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å 
påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i 
henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til.  
 
8.6.3 Verdifull vegetasjon 
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i planområdet. Planlagt utbygging vil heller ikke få 
negative innvirkninger på landbruket. 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planforslaget vurderes ikke å være til ulempe for utøving av friluftsliv, snarere motsatt, 
planlagt utbygging bidrar til å lette tilgjengeligheten til tilstøtende friluftsområder. 
 
8.8 Uteområder 
Planforslaget tilrettelegger for gode private og felles uteoppholdsarealer. I eksisterende 
skogareal øst i BLK, bak BSF4 og BFS5, skal etablering av uteområde/lekeplass skje skånsomt 
og med minimal opparbeidelse. Tilrettelegging for felles uteopphold i vestre del mot SVK2 av 
f_BLK iht. krav iht. KPA. Lekearealet legges sentralt med tilgang for allmennheten.  
 
Det åpnes for å videreføre eksisterende gangsti som kobler eksiterende bebyggelse i nord og 
naturområde i øst. Gangstien vil gå i eksisterende skog/naturområde. 
 
8.9 Trafikkforhold 
Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
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avviklingsproblemer, Tverlandsveien har i dag betydelig mindre trafikk. Fortau langs vei 
o_SKV2 langs plangrense opparbeides og knyttes sammen med fortau langs Tverlandsveien 
inn mot Gapsletta. Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for ytterligere trafikale 
tiltak. 
 
8.10 Barns interesser 
Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode lekeplasser i tilknytning til planlagt utbygging. Det 
etableres felles lekeplass lengst øst i feltet. Det vil her bli etablert et assortert utvalg med 
lekestativer, sandkasse etc. Det forutsettes lekeapparater for barn i forskjellig alder. Her 
ligger godt til rette for også å bruke naturen (skog og naturlig terreng) som lekeplass. For 
familier vil området kunne fungere som en felles sosial sone. Barnerepresentanten har ikke 
kommet med innspill til oppstartsvarselet. 
 
8.11 Sosial infrastruktur 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å forbedre barnehage- og skolekapasitet. 
 
8.12 Universell tilgjengelighet 
Bebyggelsen med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet iht. kravene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK). 
8.13 Avfallshåndtering 
I planområdet tenkes det etablert avfallshåndtering i henhold til bestemmelsene i 
kommuneplanen. Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt eller på felles områder. Eksakt 
plassering av utstyr for avfallshåndtering skal ved søknad om rammetillatelse vises i 
situasjonsplanen. 
 
8.14 Energibehov - energiforbruk 
Energibehovet i planområdet vil sannsynligvis bli dekt med elektrisitet. Planområdet må 
søkes på vanlig måte for oppkobling mot strømnettet. 
 
8.15 EL-nett 
Evt. behov for ny nettstasjon skal løses innenfor planområdet iht. krav fra nettleverandør. 
Endelig plassering av nettstasjon skal fremgå av utomhusplan og løses i samråd med 
Nordlandsnett. 
 
8.16 ROS 
I reguleringsbestemmelser tas inn om dokumentasjon for grunnen har tilstrekkelig stabilitet 
før det gis rammetillatelse. 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
ja/nei 

Sannsyn
lig Virkning Risiko 

ja/nei Kommentar 

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
1. Masseras /skred nei     
2. Snø / isras nei     
3. Flomras nei     
4. Elveflom nei     
5. Tidevannsflom nei     
6. Radongass ja ja ubetydelig nei Det er lovpålagt krav om 

radonsperre i alle nye 
bygninger 
hvor det oppholder seg 
mennesker. 
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7. Vind ja ja ubetydelig nei Planområdet er på lik 
linje med resten av 
Tverlandet vindutsatt 

8. Nedbør ja ja ubetydelig nei  
9. Sårbar flora nei     
10. Sårbar fauna - fisk nei     
11. Naturvernområder nei     
12. Vassdragsområder nei     
13. Fornminner nei     
14. Kulturminner nei     
 
 
Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for: 
15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

nei     

16. Havn, kaianlegg nei     
17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

nei     

18. Skole barnehage ja ja   Maks. 52 boenheter 
19. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

ja ja   Lett tilgjengelig til alle 
boenheter 

20. Brannslukningsvann ja lite   Avklares i forbindelse 
med rammesøknad. 

21. Kraftforsyning ja    Det ligger en trafo 150 
m sør i Tverlandsveien 

22. Vannforsyning ja     
23. Forsvarsområde nei     
24. Rekreasjonsområder ja    Atkomsten til 

Tverlandsmarka legges 
til rette og forsterkes 

Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 
25. Akutt forurensing nei     
26. Permanent forurensing nei     
27. Støv og støy; industri nei     
28. Støv og støy; trafikk jan     
29. Støy; andre kilder nei     
30. Forurenset grunn nei     
31. Høyspentlinje nei     
32. Risikofylt industri nei     
33. Avfallsbehandling ja    Avklares i forbindelse 

med rammesøknad. 
34. Oljekatastrofeområde nei     

 
8.17 Avbøtende tiltak løsninger ROS 
ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som 
krever oppfølging eller spesielle tiltak, annet enn at tilstrekkelig stabilitet (grunnforhold) skal 
dokumenteres før rammetillatelse gis. 
 
8.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planområdet er økonomisk positiv for Bodø kommune. 
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8.19 Interessemotsetninger 
Det eneste negative innspillet som er fremkommet er knyttet til et generelt synspunkt om at 
det benyttes eng til boligbebyggelse. 
 
9 Innkomne innspill 
 
9.1 Innspill til planen 
Det er mottatt i alt 8 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert 
i tabellen nedenfor: 
 

Dato Instans Merknader Kommentarer 
05.09.2018 Statens Vegvesen Når planforslaget blir lagt frem til 

høring, vil vår vurdering i hovedsak 
være de trafikale konsekvenser 
som følger av tiltaket og 
trafikksikkerheten. 
Vi har nå følgende innspill til 
varselet om planarbeidet: 

1. Det er viktig at 
planforslaget gir gode 
trafikale løsninger for myke 
trafikanter i området. 

2. Avkjørsel fra kommunal vei 
til eiendommen må bli 
utformet på en 
trafikksikker måte. 

3. Det bør være snuplass for 
kjøretøy inne på den 
enkelte eiendom, og at de 
lokale veier 
ikke blir brukt som 
snuområde. 

Konklusjon: 
På nåværende tidspunkt har vi 
ingen flere innspill. Vi ser frem til å 
motta et forslag til 
detaljreguleringsplan for «Boligfelt 
Oddan» når det foreligger, og gjør 
oppmerksom på at det kan 
fremkomme andre merknader i det 
offentlige ettersyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Punkter 1, 2 og 3 tas til 
følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

05.09.2018 Statens Vegvesen Ingen innspill en å ivareta kryss, 
avkjørsel, fremkommeligheten, 
hensyn til myketrafikanter, 
parkering og varetransport og 
prinsippene for UU. 
Konklusjon: 
På nåværende tidspunkt har vi 
ingen flere innspill. Vi ser frem 
til å motta et forslag til 

Tas til følge.  
 



Side 30 av 33 

 c o n s u l t    a s  Prosjektnummer: 2018.008 / Doknr.: 1 
Detaljregulering for B14-Oddan, Tverlandet 

Pla-id:2018008 

detaljreguleringsplan for 
«Boligfelt Oddan» når det 
foreligger, og gjør oppmerksom 
på at det 
kan fremkomme andre 
merknader i det offentlige 
ettersyn. 

06.09.2018 NVE Brev inneholder veiledning om 
hvordan skal det tas hensyn til 
følgende saksområder: 

 Flom, erosjon og skred 
 Vassdrag- og 

grunnvannstiltak 
 Energianlegg 

 

 
 
 
Sjekkliste for ROS er 
gjennomgått og fylt ut og 
det 
vurderes ikke som 
nødvendig 
med ytterligere analyse 

15.08.2018 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

DMF kan ikke se at planen berører 
registrerte forekomster av 
mineralske ressurser av regional, 
nasjonal eller internasjonal verdi, 
bergrettigheter eller masseuttak i 
drift, og vi har dermed ingen 
merknader til varsel om oppstart 
reguleringsarbeid for Oddan 
boligfelt i Bodø kommune. 
 

Tas til orientering 

14.09.2018 Nordland 
Fylkeskommune 

 
 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. 
 
 De 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, spesielt kap 8.2 By- 
og tettstedsutvikling, som bl.a. 
sier:  
c) Byer og tettsteder skal utvikles 
slik at livskvalitet og helse 
fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og 
tilgjengelige utearealer, og 
infrastruktur som fremmer 
miljøvennlig transport.  
e) Det skal legges vekt på høy 
estetisk og arkitektonisk kvalitet 

Tas til orientering 
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ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak.  
i) Det må søkes gode løsninger for 
tilgjengelighet til 
kollektivtransport og overgang 
mellom ulike transportmidler.  
l) Det skal legges til rette for 
gående og syklende gjennom et 
trafikksikkert og 
sammenhengende gang- og 
sykkelveinett.  
n) Boliger, skoler og barnehager 
skal ha trygg ferdsel til lek og 
annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur 
med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder. 
 

16.08.2018 Sametinget  
Sametinget kjenner ikke til at det 
er registrert automatisk fredete 
samiske kulturminner i det  
omsøkte området. Vi har derfor 
ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget  
på det nåværende tidspunktet. Vi 
minner imidlertid om det generelle 
aktsomhets ansvar. 
 
 Skulle det under bygge- og 
anleggsarbeid i marken komme 
fram gjenstander eller  
andre spor som viser eldre aktivitet 
i området, må arbeidet stanses og 
melding  
sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 
9. juni 1978 nr. 50 om  
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene 
forutsetter at dette  
pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken. 
   

Tas til orientering 

05.09.2018 Avinor -Planen kommer ikke i konflikt med 
innflygningsflaten 
-Planområdet er ikke berørt av 
byggerestriksjonskrav (BRA-krav) 
for flynavigasjonsanleggene ved 
Bodø 
lufthavnen, 

Tas til orientering 
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14.09.2018 Tverlandet 
kommunedelsutva
lg 

Tverlandet kommunedelsutvalg 
er i hovedsak svært positive til 
nye boliger på Tverlandet. 
Etter vedtak i desember 2015 
om endret plassering av ny skole 
på Tverlandet har 
kommunedelsutvalget 
meldt at det ønskes ny 
gjennomgang av 
kommunedelplan for Tverlandet 
sentrum, 
herunder en oppdatert plan for 
hvor det skal bygges boliger på 
Tverlandet framover. 
Tverlandet kommunedelsutvalg 
mener Bodø kommune burde ha 
en mening om hvor den videre 
boligbyggingen skal foregå. 
Alternativet er at det er private 
initiativ som bestemmer 
boligutviklingen. 
I utlagt plan for Oddan boligfelt 
framgår at det planlegges bygd 
på dyrka mark. Dette arealet 
har vært i sammenhengende 
bruk over svært lang tid. 
Kommunedelsutvalgets mening 
er at det i dette tilfellet er helt 
unødvendig å bruke dyrka mark 
til 
boligbygging slik foreslått. 
Dyrka mark gir grunnlag for 
lokal matproduksjon og det 
finnes gode alternativer for 
boligbygging på 
Tverlandet på andre typer areal. 

Område satt til 
boligbygning. 
Tas til etterretning i 
bestemmelsesdokumentet. 

Private 
27.08.2018 Roger Strand Jeg viser til utsendt varsel om 

oppstart av reguleringsarbeid for – 
ODDAN boligfelt. 
Hele området som skal bygges ut 
har avrenning mot et naturlig 
grottesystem som leder 
bort overvann fra åkermark og 
eksisterende eiendommer. 
Grottesystemet er svært 
ustabilt og vil ikke kunne påregnes 
å takle økt overvannsbelastning 
som følge av utbygging. 

Tas til etterretning. Det 
stilles krav til 
overflatehåndtering i 
planbestemmelsene. 
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Jeg ber derfor at dette hensyntas i 
planarbeidet, og at det etableres et 
system som er stabilt og egnet 
til å håndtere avrenning/lede bort 
overvann. 

 
9.2 Informasjonsmøte 
I tillegg ble det avholdt orienteringsmøte den 28. august. Det møtte opp 12 personer og 
diskusjonen omhandlet i hovedsak om atkomstkrysset mot Tverlandsveien hvor naboene 
nevnte at krysset burde flyttes så langt som mulig mot nord. 
9.3 Innkomne uttalelser/merknader 
I høringsperiode for offentlig ettersyn og høring kom det inn XX uttalelser/merknader til 
planforslaget. 
 
10 Avsluttende kommentarer 
    


