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 Søknad om endring av bebyggelsesplan for del av Oksebakken-

Bremnes, gnr. 28/Bn.43 m.flere 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 søkes det om endring av deler av bebyggelsesplan for del av 

Oksebakken-Bremnes (planID 3021_103) etter forenklet prosess.  

Gjeldende bebyggelsesplan ble vedtatt av Bystyret den 12.02.2009 under sak PS 09/5, se Figur 1 . 

 

Figur 1 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. 

Bodø kommune v/Byutvikling plan 

Pb. 319 

8001 Bodø 
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Forslag til planendring er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Bremnes Eiendom AS.  I det videre 

redegjøres det for ønskede enderinger. 

Innledning  

I området er det til nå bygd 34 boenheter, det er gitt byggetillatelse til ytterliggere 27 og anslagsvis 20 er 

under planlegging.  I tillegg til dette er det 2 hus og 4 hytter som er i bruk (eksisterende). Status i 

utbyggingen av området er som følger: 

Felt, se fig.1 Status 

B1-1 til B1-4 Ferdig utbygd med 29 enheter 

B1-7 Søknadsarbeid pågår for 1 enhet. 

B2-1, B2-2.1, B2-2 og B2-3 Rammetillatelse foreligger, påbegynt med 25 enheter 

B2-4 Planlegging pågår for 2 enheter (gnr./bnr. 28/92 og 

eiendom under fradeling) 

B3 Delvis utbygd: 5 enheter er ferdig, 2 enheter under 

bygging, søknad pågår for 3 enheter, og det er 2 

eksiterende hytter i bruk (28/62 og 28/43/5), samt 1 

eksisterende hus. Øvrige tomter er under planlegging. 

Totalt 21 enheter. 

B5 3 enheter under planlegging.  

B6 Eksisterende hus (28/41) 

B7 Ervervet av eier 28/92 ingen kjente planer. 

B10 Eksisterende hytte (i bruk). 

B11 2 eksisterende hytter (i bruk). 

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor, er det totalt 85 enheter innenfor disse feltene inklusive eksisterende 

hus og hytter. De tomter som gjenstår/er under planlegging er typisk eneboligtomter som planlegges bygd i 

nær fremtid og kan nås av den infrastrukturen som er utbygget og under bygging.  

Utbyggingen har tatt tid grunnet marked/etterspørsel, problemer med valgte entreprenører, svært krevende 

terreng som ikke er hensyntatt i bebyggelsesplanen, samt en del øvrige svakheter med den vedtatte 

bebyggelsesplanen (har medført behov for flere tidkrevende dispensasjonssøknader).   

Hensikten med endringen er å bidra til å forenkle gjennomføringen av planen og sikre at bebyggelse i de 

nevnte felt ovenfor kan oppnås brukstillatelse på uten tidkrevende dispensasjonsbehandlinger. Området er 

stort og bygges av den grunn ut i etapper av flere byggherrer. Det har i den forbindelse vist seg at gjeldende 

bestemmelser knyttet til ferdigstillelse av VVA-anlegg for kommunens overtakelse er vanskelig å innfri slik 

rekkefølgebestemmelsene rundt dette er vedtatt å gjelde (§§ 8.4 og 8.8).  

Målet med reguleringsendringen er å få endret bestemmelsene slik at det kan oppnås brukstillatelse for 

boliger før VVA-anlegget er formelt overlevert Bodø kommunen slik det praktiseres i nyere plansaker og 

utbyggingsavtaler. Definering av standard, ferdiggrad og ansvar vil være sentral og det må også sees på at 

valgt løsning er tilstrekkelig sikker ift. den bruken det skal ha. Spesielt knyttet til at dette er skolevei for barna 

i området.   

Tegningen i Figur 2 viser prosjektert veganlegg. Veger med mørkegrå farge og fortau (rosamarkerte 

områder) det som tenkes overlevert Bodø kommune vederlagsfritt for deres drift- og vedlikehold innen 

01.09.21.  Tegningen i Figur 3 viser ledninger som er overlevert kommunen, og henvisning til områder hvor 

VA-ledninger er under bygging (nordre del). 
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Figur 2 Tegningen viser prosjektert offentlig veganlegg. Veger med mørkegrå farge og fortau (rosamarkerte områder) er 
det som tenkes overlevert Bodø kommune innen 01.09.21. Kilde: Norconsult AS 
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Figur 3.Oversikt over VA-ledninger som er overlevert kommunen for drift og vedlikehold. Det foregår pr. tiden utbygging 
av VA- ledninger helt i nord (se rød tekst i tegningen). Kilde: Norconsult AS 

I planendringen ønskes også rekkefølgekravet om at veg for kollektivtrafikk gjennom planområdet, og bom i 

planområdets vestligste del, skal være ferdigstilt før brukstillatelse for boenhet 50 gis (§8.6), tatt ut. 

Saken har vært drøftet i internt møte i Bodø kommune den 16.10.20 og forslagsstiller har hatt flere 

underveismøter med Byutvikling i prosessen.  

 

Det vil kun være behov for endringer i bestemmelsene. Disse er gjennomgått og forslag til nye bestemmelser 

rundt det omsøkte er lagt inn. Siden det er få endringer oppdateres disse ikke iht. siste mal, men innarbeides 

i gjeldene bestemmelsesoppsett.  

Dokumentoversikt 

Oversikt over dokumenter i saken: 

Dokumentoversikt 

Dette søknadsbrevet. 

Gjeldende plankart og planbestemmelser. 

Forslag til nye planbestemmelser. 
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Beskrivelse av ønskede endringer i plankartet 

Med bakgrunn i bekrivelsen i innledningen foreslås følgende bestemmelser endret.  

§ 8.4  Trafikkområdene skal utbygges og ferdigstilles i takt med utbyggingen av boligene. 

§ 8.6  Veg for kollektivtrafikk gjennom planområdet, og bom i planområdets vestlige del, skal være 

ferdigstilt før brukstillatelse for boenhet 50 gis. 

§ 8.8  Før det kan gis brukstillatelse til boliger skal veier fram til det enkelte delfelt være ferdig opparbeidet. 

Nærmere om ønsket endring av §§ 8.4 og 8.8 

Som redegjort for tidligere vil det ta lang tid før området er ferdig utbygd.  I den nordlige delen av 

planområdet ligger det til rette for bygging av ytterliggere 20 enheter i tillegg til de 59 enhetene som allerede 

er bygd og gitt rammetillatelse på. Alle disse vil benytte VVA-systemet som er bygd/planlegges ferdigstilt i 

nær fremtid slik det fremgår av Figur 2 og Figur 3.  Øvrig utbygging av bebyggelsesplan tenkes avventet til 

planen er oppdatert ved reguleringsendring (full prosess). Planinitiativ for en slik endring vil bli sendt inn i 

nær fremtid og vil omhandle feltene B1-5, B1-6, B4, B8, FL1-2 og FL6-8 med tilhørende trafikkområder og 

friområder.  

Som det fremgår av Figur 2 planlegges vegsløyfen fra fylkevegen og frem til felt B11 ferdigstilt og overlevert 

kommunen. Her tenkes veien avsluttet med en midlertidig snuhammer anlagt i FL8.  Anlegget bygges iht. 

kravene i kommunalteknisk norm og veien vil utrustes med autovern, belysning og øvrige krav iht. normen.    

Fra dette avslutningspunktet og videre sørvestover er veien grovbygd frem til ca. FL4 og fremtidig fortau (iht. 

igangsettingstillatelse) er opparbeidet som gruset g/s- vei (blåmarkert område i Figur 2). Denne vil fungere 

som skolevei frem til videre utbygging her starter. Her vil det ikke være trafikk og denne utrustes med 

tilstrekkelig belysning slik at barna får en trygg skolevei. I kommende plansak for videre utbygging vil det tas 

stilling til hvordan sikker skoleveg i det videre skal ivaretas på ordinært vis med krav til ulempeplan o.l. Det 

legges da opp til ny/egen utbyggingsavtale for denne utbyggingsetappen som vil gjelde fremfor tidligere 

avtaler.  

Med bakgrunn i ovenstående foreslås §§ 8.4 og 8.8 erstattet i sin helhet med følgende bestemmelse: 

Trafikkområder og kommunalteknisk anlegg skal bygges og ferdigstilles i takt med utbygging av boligene/det 

enkelte felt. Anlegg som skal overtas av Bodø kommune skal være bygd iht. kravene i kommunalteknisk 

norm.  

Brukstillatelse for boliger kan gis før veiene er ferdigstilt og overlevert kommunen dersom det kan 

dokumenteres at veien(e) er tilstrekkelig sikker ift. trygg ferdsel for kjørende og gående/syklende. I dette 

ligger bl.a veien skal ha belysning, eventuelt autovern, være gruslagt over bærelaget, etc. Det må videre 

vises til hvordan trygg skolevei er ivaretatt. 

Nærmere om ønsket endring av § 8.6 

Bestemmelsen ønskes tatt ut i sin helhet. Årsaken er at det er avdekket at det ikke ansees som sannsynlig 

at det vil frekventere buss i dette området. Det er allerede god bussdekning i området.  Rute 2 går til 

Oksebakken, samt regionbuss Salten 400 har busstopp ved Fylkesvegen like ved hovedadkomsten til 

området, se Figur 4 med gjeldene linjekart for buss. Av Figur 5 fremgår lokaliseringen av busstoppene. 
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Figur 4 Linjekart for buss, Bodø. 

 

 

Figur 5 Bussholdeplass ved Fylkesveg 834. Kilde: www.googlemaps.com 

 

 

http://www.googlemaps.com/
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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. Det foreslås kun endringer i tre 

rekkefølgebestemmelser. 

• Endringene påvirker ikke gjennomføringen av planen for øvrig, foruten at det foreslås at videre 
utbygging av feltene B1-5 til B1-7, B4, B8 B9, B10, FL1-4, FL6 og FL8-10 med tilhørende 
trafikkområder og friområder må inngå i en ny reguleringsplan før bygging kan startes her. Dette er 
ikke generert av omsøkte endringer, men av en bebyggelsesplan som er utarbeidet uten å ha tatt 
hensyn til terreng og topografi (se tidligere beskrivelse rundt dette). 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Gøran Antonsen     

 

 
 

Vedlegg: 

 

• Gjeldende plankart og bestemmelser 

• Forslag til nye planbestemmelser. 

 


