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Sluttbehandling - detaljregulering for Nepreitsletta, Marvoll 

 

Bystyrets behandling i møte den 06.05.2021: 

 

Votering 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

 
 
Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Nepreitsletta, Marvoll, slik det er vist på kart med Plan ID 
1804_7015, Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i 
bestemmelser sist revidert 22.03.2021 og planbeskrivelse datert 24.04.20. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.  
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 21.04.2021: 

 
 

Votering 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling 



 
Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Nepritsletta, Marvoll, slik det er vist på kart med Plan ID 
1804_7015, Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i 
bestemmelser sist revidert 22.03.2021 og planbeskrivelse datert 24.04.20. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.  
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 19.04.2021: 

 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling. 
 
 

Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 15.04.2021: 

 

 

Rådets uttalelse 

 
Rådet støtter rådmannens innstilling 
 
 

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 14.04.2021: 

 

 

Vedtak: 
Leder i Saltstraumen kommunedelsutvalg, Odd Willy Hansen, ble erklært inhabil i saken. 

Saltstraumen kommunedelsutvalg opprettholder sitt tidligere vedtatte innspill i saken.  



Det er et annet hyttefelt rett ved som har mulighet for utvidelse og det ses ikke behov for omsøkte 
fortetting. 

  

Dette er tidligere vedtatt innspill i saken fra Saltstraumen kommunedelsutvalg: 

Saltstraumen kommunedelsutvalg mener det ikke skal bygges nye hytter, men at disse tomtene 
gjerne kan bli boligtomter.  
Kommunedelsutvalget mener det ikke kan bygges mer i området før Marvollveien har fått fast 
dekke, og at dette framkommer i rekkefølgebestemmelsene i planen.  
  

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Nepritsletta, Marvoll, slik det er vist på kart med Plan ID 
1804_7015, Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i 
bestemmelser sist revidert 22.03.2021 og planbeskrivelse datert 24.04.20. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.  
 
 

Sammendrag 

Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og området er regulert til 
fritidsbebyggelse i detaljrereguleringsplan for Nepritsletta, Marvoll. Hensikten med planforslaget 
er å revidere eksisterende reguleringsplan for å legge til rette for fortetting av eksisterende hytte- 
og naustområde, samt innregulert småbåtanlegg.  
 
I planforslaget er flere av arealformålene fra gjeldende plan videreført, men område avsatt til 
fritidsbebyggelse er utvidet med totalt 4 tomter, hvorav en tomt allerede er fradelt gjennom 
tidligere dispensasjon. Areal avsatt til småbåthavn er justert i forhold til eksisterende plan og 
antall båtplasser er redusert fra 16 til 10 båtplasser. Videre er det lagt til rette for 7 naust og 
naustområdene er lagt inn som forlengelse av eksisterende naustområde øst i planområdet, samt 
et mindre formål i bakkant av småbåthavnen.  
 
Det kom inn et stort antall merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn og høringen viste at 
saken er konfliktfylt. De fleste merknadene er av privatrettslig karakter og kommenteres ikke av 
kommunen. Enkelte av merknadene var knyttet til veistandarden for Marvollveien, 
utbyggingsformål og landskapstilpasning, og planforslaget har som følge av dette blitt endret etter 
høringen. Endringene er knyttet til fjerning av atkomstvei til det østligste naustformålet, 
fastsetting av øvre grense for antall båtplasser i båthavnen, samt rammer for terrassestørrelse for 
ny fritidsbebyggelse. En vurderer at trafikkøkningen som følge av realiseringen av dette 
planforslaget vil være moderat og at det ikke vil medføre vesentlig økt slitasje på Marvollveien.  
 
Merknader knyttet til veistandard for Marvollveien, flytting/endring av arealformål er kommentert 
i merknadsbehandlingen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de endringene som 
er gjort etter offentlig ettersynet og høring.  



 
Bakgrunn 
Forslagsstiller og grunneier; Torgeir Halhjem, har engasjert Arkitekt Even Aursand til å utarbeide 
detaljregulering for Nepritsletta, Marvoll. Hensikten med planarbeidet har vært en begrenset 
fortetting av hytte- og naustområdet, samt å endre utformingen av småbåthavnen.  
 
Planområdet har tidligere vært regulert til overnevnte formål, i reguleringsplan med samme navn, 
vedtatt den 21.06.2007.  
 
Beliggenhet 
Planområdet som er på ca. 8,1daa, ligger på Marvoll, sør for Saltstraumen. 

 
Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet. 
 
Planstatus 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse H63. Området er også omfattet 
av gjeldende reguleringsplan for Nepritsletta, Marvoll, vedtatt den 21.06.2007. I denne planen er 
området avsatt til boligområde, fritidsbebyggelse, friluftsområde, naustområde og småbåthavn. 
 
Planforslaget 
Planen legger til rette for 4 nye fritidsboliger, 7 nye naust og ny utforming/arrondering av tidligere 
innregulert småbåthavn (område BBS i utsnittet under). Det er også tilrettelagt for boligutbygging, 
der eksisterende bolig står i dag. Atkomsten inn til planområdet er tenkt via Marvollveien og over 
gnr. 91 bnr. 2 og 4, likt som i gjeldende reguleringsplan. Atkomsten til området har vært 
konfliktfylt, men det vises til rettsforlik vedr. rettigheter til nye tomter innenfor gnr. 91/bnr 3 
(planområdet). 
 
Eksisterende hyttefelt er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg og det er etablert 
slamavskiller med mulighet til å tilknytte en ekstra fritidsbolig. Det vil bli etablert ny slamavskiller 
for resterende bebyggelse. 



 
Det finnes et etablert kollektivtilbud ved hovedveien (Fv. 17) i begge retninger. 
 

 
Utsnittet viser planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 

Risiko og sårbarhet (ROS)  
ROS- skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for 
spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet.  
 
Klimatilpassing  
I planforslaget er det lagt til rette for en begrenset fortetting innenfor regulert/utbygd hyttefelt 
ved Marvoll. Planforslaget innebærer en høyere utnytting/fortetting innenfor et allerede utbygd 
område, som er avsatt til formålet i overordnet plan, og arealbruken medfører derfor ikke ny 
utbygging innenfor ubebygde natur- og friluftsområder.  Arealbruken som det legges til rette for i 
planforslaget hensyntar verdier knyttet til strandsonen, natur- friluftslivsinteresser og 
kulturminneverdier. Planforslaget er basert på rammene gitt i kommuneplanens arealdel, som 
igjen er basert på Bodø kommunes Klimaplan 2014-2026.  
 
Planprosess  
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 17.06.2019. Oppstart av planarbeidet ble annonsert i 
Avisa Nordland den 26.06.19 og varsel har blitt sendt ut til berørte parter og offentlige 
 
myndigheter. Det kom inn 9 innspill til oppstartsvarselet, det vises til planbeskrivelsen kap. 9. vedr. 
merknadsbehandlingen. 
 



Høring og offentlig ettersyn ble annonsert i Avisa Nordland den 12.09.20 – 26.10.20, det ble 
samtidig sendt ut varsel til berørte parter, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Det 
kom inn i alt 12 uttalelser i høringsperioden.   
 
I tabellen under er alle høringsuttalelser i planprosessen oppsummert og kommentert:  

Navn Uttalelse Vurdering 

Frank Hansen Ønsker en redegjørelse på hvilke planer 
som finnes for den kommunale veien fra 
FV17 og ned til Marvoll og Nepritsletta. 
Dette er en vei som ikke blir brukt mye 
midler på til vedlikehold i dag, hvordan 
skal den da klare seg med økt trafikk til 
flere hytter og småbåthavn på Marvoll? 
 

Bodø kommune har ingen 
planer om utbedring av 
Marvollveien fram til 
planområdet. Planforslaget 
legger til rette for en 
fortetting med fire nye hytter 
innenfor planområdet, noe 
som vil medføre en minimal 
belastning på Marvollveien.  
  

Per Ulf Marvoll Forslaget til detaljregulering av plan for 
Nepritsletta fra 91/3 er i strid med 
Hålogaland lagmannsretts kjennelse som 
slo fast at dom v/Salten Jordskifterett av 
21/11/2013 sak 1800-2010-0006 og 
1800-2010- 0009, ble stående og anken 
avvist og bør derfor avvises av Bodø 
kommune 
 
 
Jeg ser ikke at det framkommer nye 
momenter i denne saken som gir grunn til 
behandling av andre enn rettssystemet. 
Bruk 3 ble sist godtgjort med 6 nye 
bruksretter, i tillegg til de 6 tidligere i 
hytteprosjektet. Jordskifteretten belyste 
den aktuelle saken godt, og konkluderte 
at trafikkøkningen ved næringsdriften på 
bruk 3 ville være utålelig for bruk 2 og 4. 
Dette er begrunnet i de tre siste avsnitt 
og slutningen del 2, side 10 i dommen. 
91/3 anket videre til Hålogaland 
lagmannsrett, men ble avvist. 
Uten å ha bedt om, fått, kjøpt eller blitt 
gitt av domstolene veiretter over 
naboenes grunn, kommer 91/3 nå med 
forslag til detaljregulering, fullstendig klar 
over at forslaget er i strid med dommene 
og underslår manglende veirett i 
forslaget. 
 
91/3 vil heller ikke få veirett fra 91/4 og 
91/2. 91/4 krever at 91/3s forslag til 

Bodø kommune er kjent med 
innholdet i Jordskiftesak nr. 
1800-2013-0006 og 1800-
2013-0009. Slutningen i 
denne saken gir eieren av 
gnr. 91 bnr. 2 og 4 utvidet 
bruksrett for 6 nye 
hyttetomter innenfor 
hyttefeltet Nepritsletta.  
 
Denne utvidete bruksretten, 
gjelder 6 nye hytter innenfor 
planområdet. Dette er ut 
over allerede bygde/fradelte 
hyttetomter, i samsvar med 
gjeldende plan fra 
21.06.2007. 
 
Med bakgrunn i at  
Jordskiftedommen gir rett til 
ytterligere 6 nye 
fritidsboliger innenfor 
planområdet, må 
planområdet omreguleres.  
 
 
 
 
 



detaljregulering avvises med ovennevnte 
begrunnelse. 
 

Svein A. Bruvoll Høringen mangler viktige vedlegg som 
viser illustrasjons-plan og skisse for vann 
og avløp, og mangler dessuten detaljer 
for plasseringen av de 7 nye naustene.  
Jeg vil med denne innsigelsen samtidig 
påpeke at det foreligger svært relevante 
jordskifte- og tingretts-avgjørelser, samt 
private avtaler, gjeldende for gnr91 bnr3 i 
Bodø kommune, som utvilsomt har 
en vesentlig og avgjørende betydning i 
denne saken, men som det merkelig nok 
ikke er gjort rede for i den fremlagte 
detaljreguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mener at det ikke er korrekt av Bodø 
kommune å sende plangebyr til 
undertegnede, da han ikke er tiltakshaver 
for planarbeidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjonsplan og skisse for 
VA- løsning ble lagt ut på 
kommunens hjemmeside 
påfølgende uke, etter 
annonsering på nett. Dette er 
utdypende dokumenter som 
beskriver innholdet i planen 
og skal brukes sammen med 
øvrige plandokumenter. 
Forsinkelsen antas ikke å ha 
fått vesentlige konsekvenser 
for muligheten til å sette seg 
inn i planforslaget.  
 
Når Bodø kommune legger ut 
et planforslag til offentlig 
ettersyn, søker vi å forsikre 
oss om at tiltakshaver har 
veirett til de tiltak en ønsker 
å sette i verk, dette slik at 
planen er gjennomførbar.  
 
I Jordskiftedommen fra 2013 
konkluderes det med at det 
gis veirett til 6 nye 
fritidsboliger, ut over 
allerede bygde tomter i 
samsvar med gjeldende plan.  
 
Det er korrekt at fakturaen 
ikke skulle bli sendt til Svein 
A. Bruvoll. Vår faktura var 
utstedt til Torgeir Halhjem 
som er tiltakshaver for 
planarbeidet. Vi har 
undersøkt saken internt og 
har funnet at Svein A. Bruvoll 
har mottatt faktura som 
eFaktura fordi det på et 
tidspunkt har blitt opprettet 
avtale om eFaktura i hans 
nettbank på Halhjem sitt 
kundenummer. Svein A. 
Bruvoll har fått beskjed om å 
slette denne avtalen.  
 



Svein A. Bruvoll viser videre til tidligere 
domsavgjørelser knyttet til rettsforlig mv. 
vedrørende eiendom innenfor 
planområdet og privatrettslige 
rettigheter som følger av disse.  
 
  
 
Det er heller ikke gitt veirett for "en 
mindre småbåthavn", et anlegg som 
utvilsomt vil øke trafikken 
over gnr. 91 bnr. 2 og 4. 
Jeg har faktisk frem til nå tatt for gitt at 
Bodø kommune, som en ansvarlig 
saksbehandler i forhold til plan og 
bygnings-loven, automatisk stilte krav om 
at nødvendig veirett måtte avklares og 
sikres på forhånd, også i denne saken, før 
det ble lagt ut planer og utredninger for 
en videre utbygging til høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Det er nok slik kravet til veirett er ment å 
gjelde for enhver plan og bygningssak og i 
ethvert område av landet. Så synes ikke å 
gjelde her, og da må en spørre hva som 
er årsaken til det? 
 
Svein A. Bruvoll opplyser at kapasiteten 
på eksisterende VA- anlegg er begrenset 
og at kapasiteten må økes før nye hytter 
knytter seg til anlegget.  
 
 
 
 
 
 
Svein A. Bruvoll viser videre til tidligere 
domsavgjørelser knyttet til rettsforlig mv. 
vedrørende eiendom innenfor 
planområdet og privatrettslige 
rettigheter som følger av disse.  
 
Jeg forventer nå en ekte og ydmyk 
beklagelse fra kommunen som offentlig 
instans for disse graverende 

Dette er privatrettslige 
forhold som Bodø Kommune 
ikke tar stilling til. Bodø 
kommune forholder seg til 
registrert eier, jfr. 
Eiendomsregisteret.  
 
 
Det er avsatt areal til en 
småbåthavn i gjeldende 
reguleringsplan, med en øvre 
grense på 16 båtplasser 
innenfor område S1 
(småbåthavn), samt 
båtutsett. Som følge av 
merknader til planforslaget 
ved offentlig ettersyn har en 
revidert bestemmelsene slik 
at det nå er satt en øvre 
grense på 10 båtplasser i 
småbåthavnen.  
 
Dette punktet er 
kommentert innledningsvis.  
 
 
 
 
Det er tatt opp ved oppstart 
av planarbeidet og det ble da 
ikke gitt innspill på at VA-nett 
måtte gjøres noe med som 
følger av de tiltak som 
planendringen legger opp til. 
Plan for VA skal uansett 
behandles før det kan startes 
utbygging innenfor området.  
 
Dette er privatrettslige 
forhold som Bodø Kommune 
ikke tar stilling til. 
 
 
 
 
Bodø kommune finner ikke at 
det er gjennomført 
graverende 
saksbehandlingsfeil.  



saksbehandlingsfeilene, som all logikk 
tilsier ikke burde være mulig for 
kommunen å overse. 
 

 
 
  

Statens Vegvesen Ingen merknader. Tas til orientering.  

Saltstraumen 
kommunedelsutvalg 

Vedtak: 
Saltstraumen kommunedelsutvalg mener 
det ikke skal bygges nye hytter, men at 
disse tomtene gjerne kan bli boligtomter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedelsutvalget mener det ikke 
kan bygges mer i området før 
Marvollveien har fått fast dekke, og at 
dette framkommer i 
rekkefølgebestemmelsene i planen. 

 
Med bakgrunn i at gjeldende 
plan i all hovedsak har lagt til 
rette for fritidsboliger og 
med bakgrunn i at 
planområdet er avsatt til 
fritidsbebyggelse i 
overordnet plan, ser en det 
ikke som hensiktsmessig å 
endre arealbruken fra 
fritidsbolig til 
boligbebyggelse. 
 
Grunnet tiltakets størrelse er 
det ikke forholdsmessig å 
legge et slik krav på 
tiltakshaver. Tiltaket vil ikke 
føre til noen vesentlig 
endring av tilstanden på 
veien. 
  

Sametinget Ingen merknader.  Tas til orientering.  

Fylkesmannen i 
Nordland 

Planfaglige råd 
Som følge av privatrettslige forhold og 
uenighet fremmes det forslag om 
innregulering av egne atkomstveier til 
naustområdene BUN4 og BUN6 som 
ligger på hver sin side av eksisterende 
naustområde BUN5. Tre atkomstveier til 
et såpass lite naustområde fremstår som 
unødvendig og arealøkonomisk ugunstig. 
Når dette attpåtil berører areal i 
hundremetersbeltet langs sjø, tilsier 
hensynet til strandsonevernet at 
etablering av infrastruktur bør skje på en 
slik måte at inngrep og ulemper blir minst 
mulig. 
 
Fylkesmannen stiller spørsmål ved de 
foreslåtte atkomstløsningene og mener 
eksisterende vei til BUN5 også må kunne 
benyttes for evt. utvidelse av 
naustformålet her. Ettersom det 
foreligger privatrettslige forhold som pr. i 

 
I denne planprosessen har 
det vist seg vanskelig å 
komme til enighet om en 
felles atkomstløsning for de 
nevnte naustområdene. I 
etterkant av høringen har en 
valgt å fjerne atkomstveien til 
det østligste naustområdet 
(BUN6). En utbygging av 
dette området forutsetter 
inngåelse av privatrettslig 
avtale, ev. så kan området 
bygges ut uten atkomstvei.  
 
 
Se kommentaren over.   
 
 
Atkomstveien til BUN 4 vil 
ligge sørvest for eksisterende 
atkomstvei og vil ha en 



dag vanskelig lar seg løses, stilles det 
spørsmål ved om man i det hele tatt bør 
tillate utvidelsen av naustområdet her. 
Fylkesmannen legger til grunn at det 
neppe vil være aktuelt med 
ekspropriasjon ettersom utvidelsen er 
såpass beskjeden og at det er avsatt 
tilstrekkelige alternative naustområder 
(BUN 1-3 og 7) i planen. 
 
Fylkesmannen anmoder om at det kun 
innreguleres en atkomstvei til 
naustområdene BUN 4-6. Dersom dette 
ikke er aktuelt og reell løsning for de 
østlige naustsområdene, bes BUN 4 og 6 
tatt ut av planen. 

lengde på ca. 50m. Denne 
veien videreføres i 
planforslaget da eksisterende 
vei til Bun 5 er bratt og 
vanskelig å benytte med 
tilhenger.    
 
 
 
 
Tiltakene er planlagt bygd på 
en slik måte at de vil medføre 
minimale landskapsinngrep 
og slik at de framstår som en 
forlengelse av eksisterende 
naustbebyggelse i 
strandsonen.  
 

Odd Willy Hansen 
m.fl.  

På Marvoll er det de siste årene bygd 5 
nye eneboliger (nr. 5 under bygging). 
Marvoll er dermed den gården i 
Saltstraumen som har opplevd mest 
boligbygging, - og flere ønsker å bygge 
her. 
 
Det er i de siste årene bygd 10 
fritidsboliger og 4 «gamle» boliger 
benyttes som fritidsboliger på selve 
gården. Vi vil derfor motsette oss at det 
legges til rette for flere fritidsboliger på 
arealer som egner seg for ordinære 
boligtomter. 
* Vi mener derfor at BBF 7, BBF 8, BBF 9 
og BBF 10 må utgå av planen. Vi 
oppfordrer grunneier til at 8,9 og 10 
søkes regulert til boligtomter. 
* Det bør ikke bygges naust vest for det 
vestligste, eksisterende naustet i planen. 
(BUN 7) Reguleringsgrensen må derfor 
forskyves tilsvarende. 
* Svabergene mot fjorden fra 
Åselistraumen og forbi Marvoll må i mest 
mulig grad bevares. Det er ikke 
byggeskikk at det foretas store 
utsprengninger når det skal bygges naust. 
Det bør derfor ikke gis tillatelse til store 
og omfattende utsprengninger for å 
bygge naust og molo. 

 
 
 
 
 
 
 
Med bakgrunn i at 
planområdet er avsatt til 
fritidsbebyggelse i 
overordnet plan, og delvis 
utbygd med fritidsboliger, ser 
en ikke grunn for å endre 
arealformål i denne 
planprosessen. 
 
En har, ved utarbeidelse av 
planforslaget, hatt til hensikt 
å bevare strandsonen i størst 
mulig grad. Området er 
regulert til fritidsbebyggelse, 
naust- og småbåthavn, og er 
delvis utbygd i samsvar med 
dette. Planen legger således 
til rette for begrenset 
fortetting innenfor et delvis 
utbygd område.   
 
 
 



* Økt bolig- og fritidsboligbygging har 
naturlig nok ført til økt trafikk og slitasje 
på Marvollveien. Veien er snart 100 år 
gammel og er ikke fundamentert for 
dagens trafikk. Vi krever derfor at 
Marvollveien oppgraderes til fast dekke 
før ny bebyggelse/molo/naust kan 
realiseres. Dette må tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
 
 
 
 
Vi minner også om at kommuneplanens 
arealdel er under rullering og revisjon, og 
at denne planen må ses i sammenheng 
med gårdens øvrige ønsker som måtte 
komme i samband med arealplanen. 
Både mer boligbygging og 
fritidsboligbygging er aktuelt. Dette må 
skje på arealer som er egnet for disse 
formålene, og ikke som denne planen 
foreslår. 
 

I planforslaget er det lagt til 
rette for fortetting med 4 nye 
fritidsboliger og 7 naust. 
Innregulert småbåthavn har 
nå en øvre grense på i alt 10 
båtplasser, en reduksjon på 6 
plasser i forhold til 
eksisterende plan. 
Trafikkøkningen som 
forventes, som følge av 
realiseringen av dette 
planforslaget, vil være liten.   
 
Gjeldende kommuneplanens 
arealdel legger opp til at 
området skal kunne benyttes 
til fritidsbebyggelse og det er 
en gjeldende reguleringsplan 
for dette. Planprogrammet til 
ny kommuneplanens arealdel 
har klare mål om at ny 
boligbebyggelse skal 
plasseres innenfor 
eksisterende større 
tettsteder og bygder for å 
bygge opp under sosial 
infrastruktur, næringsliv mv. 
og legge til rette for mindre 
bilbruk. Det er også ønskelig 
å konsentrere/utvide 
eksisterende hytteområder i 
stedet for å etablere nye i 
utmarka. 
 

Nordland 
fylkeskommune 

Regionale interesser 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke 
være i strid med regionale interesser slik 
det blant annet kommer frem i 
arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan 
for Nordland.  
 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige 
merknader til planforslagets 
arealdisponering, men vil peke på at det 
bør legges vekt på lokal byggeskikk, en 
enhetlig utforming og miljøvennlige og 
energisparende løsninger på nye 
fritidsboliger og naust. Vi ber kommunen 

 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vurdere å ta dette med i planens 
bestemmelser. 
 
Fjorden utenfor planområdet er registrert 
som gyte- og oppvekstområde for torsk, 
jf. Fiskeridirektoratets kartportal 
Yggdrasil. Det er derfor viktig at det tas 
forholdsregler mot utslipp av finstoff til 
sjø i forbindelse med sprenging og evt. 
utfylling. 
 
Kulturminner 
Planbeskrivelsen omtaler to SEFRAK-
registrerte bygninger innenfor 
planområdet; et bolighus innenfor 
område BFS og et naust innenfor område 
BUN7. Når det gjelder bolighuset er det 
gitt en reguleringsbestemmelse som 
omhandler tilpasning til den eksisterende 
boligen ved endringer og tilbygg/nybygg. 
Det er positivt at reguleringsplanen på 
denne måten ivaretar hensyn til et 
historisk element i planområdet. Det 
fremgår imidlertid ikke av 
planbeskrivelsen om det er gjort en 
vurdering av de SEFRAK-registrerte 
bygningenes verneverdi, og om de har en 
verdi som gjør at de burde sikres bevaring 
- inkludert sikres vern mot riving - 
gjennom reguleringsplanen. Det 
anbefales at dette vurderes. 
 
 
 
 

 
 
Dette vil bli ivaretatt i 
forbindelse med 
byggesaksbehandlingen. 
Ettersom saken gjelder 
utfylling i sjø, skal 
Statsforvalteren behandle 
søknaden etter 
Forurensingsloven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
En har ikke lagt opp til å 
vurdere den SEFRAK- 
registrerte bygningens 
verneverdi, som del av denne 
planprosessen, men 
forutsetter at 
planbestemmelsene ivaretar 
hensynet til historiske 
bygningselement.  
 

Eierne av gnr. 91 
bnr. 32, 33, 34, 35, 
36,37, repr. Ved 
Frank Ove Kvalvik  

Denne merknaden er skrevet på vegne av 
eierne av 6 eksisterende fritids-
eiendommer innenfor planområdet.  
 
Innledningsvis i merknaden blir det vist til 
innhold i kjøpekontrakt og privatrettslige 
avtaler.   
 
Naustområde: Eksisterende naustområde 
har en enhetlig utforming, i h.t. tegninger 
forelagt ved kjøpekontrakt. I 
planforslaget legges det opp til å bygge 
dobbeltnaust i område BUN3, BUN4 og 
BUN6. Disse naustene vil avvike fra 

 
 
 
 
Dette er privatrettslige 
forhold som Bodø Kommune 
ikke tar stilling til. 
 
 
 
 
 
 



eksisterende naustbebyggelse. Naustene 
innenfor BUN6 vil også danne en massiv 
bred fasade som vil stenge for utsikten 
fra bakenforliggende fritidsbebyggelse. 
Det legges opp til et dobbeltnaust 
innenfor BUN4, i strid med privatrettslig 
avtale.  
 
 
Hytteforeningen ønsker, dersom det skal 
bygges dobbeltnaust, at disse bygges i 
bakkant av småbåthavnen. Dette vil gi et 
godt havnemiljø og naustene innenfor 
området vil framstå som like.   
 
 
 
 
Tomt BFF7 ligger rett i forkant av BFF1 og 
bør sprenges ned, slik at utsikt og trivsel 
ikke forringes for tomt BFF1.  
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelse 3.1.4, siste strekpunkt (om 
terrassestørrelse) bør strykes, da den 
setter unødvendig begrensninger.  
 

Naustområdet ligger 
vesentlig lavere i terrenget 
enn bakenforliggende 
fritidsbebyggelse, noe som 
kun vil gi begrensede 
konsekvenser i f.t. utsikt. 
Dobbeltnaust er 
arealbesparende i f.t. 
tradisjonelle enkeltnaust.  
 
Naustområdene er i 
planforslaget regulert inn 
som forlengelse av 
eksisterende naustområde. 
Det vil ikke være aktuelt å 
legge naustområdet i 
bakkant av småbåthavnen, 
slik som skissert i innspillet.   
 
Det er ikke ønskelig å legge til 
rette for nedsprengning av 
tomten pga. hensyn til 
landskapet. Utsikten vil ikke 
bli vesentlig berørt da denne 
tomten ligger om lag 5-6 
meter lavere i terrenget enn 
bakenforliggende 
bebyggelse.  
 
Denne bestemmelsen er 
etter høringen revidert slik at 
den kun regulerer rammene 
for ny hyttebebyggelse 
innenfor planområdet og 
omfatter ikke allerede bygde 
enheter.  
 

Odd-Remi Hansen Det står ingenting i planbeskrivelsen om 
tilstanden på selve Marvollveien. Dette er 
den kommunale veien på ca 1 km som 
går fra FV17 og til planområdet. Denne 
veien blir brukt i dag av 8 fastboende og 
10 hytter. Marvollveien er generelt i 
veldig dårlig forfatning. Dette er spesielt 
hver vår under teleløsning. Veien er så 
nedslitt at alt vann renner i selve veien. 
Dette medfører at i de verste periodene 
med nedbør så er veien ett eneste stort 
gjørmehav. Det er såpass lite grus på 

Trafikkøkningen som 
forventes, som følge av 
realiseringen av dette 
planforslaget, vil være liten.   
 
 
 
 
 
 
 
 



selve veien at når veihøvelen fra 
kommunen har vedlikehold på veien så er 
det bare deler av veien som blir høvlet. 
Deler av veien har så lite grusdekke at 
høvelen ikke kan kjøre med skrapen 
nede, for da kommer det enten store 
steiner opp eller jord. Jeg mener at det vil 
være direkte uansvarlig og godkjenne 
flere kjøretøy på en allerede utslitt vei. 
 
Det står også i planbeskrivelsen at det er 
7 fritidseiendommer og 1 bolighus som 
bruker veien i dag. Dette er feil. Det er 6 
fritidseiendommer og 1 bolighus per dags 
dato. Det blir en økning på 4 
eiendommer, ikke 3 som det står i 
planbeskrivelsen. For den ene 
eiendommen som er regulert inn i dag, er 
det lite trafikk grunnet det ikke er noe 
bygg på tomten. Det vil bli en prosent 
økning på Marvollveien med nye kjøretøy 
på 22%. 
 
Er kommunen villig til å øke belastningen 
på en allerede utslitt vei? Er kommunen 
villig til å ruste opp veien eller la den 
forfalle mer med enda større 
trafikkbelastning? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenfor planområdet finnes 
i dag 6 fritidsboliger og en 
boligeiendom. Dvs. planen 
legger til rette for en økning 
med 4 fritidsboliger, hvorav 
en eiendom allerede er 
fradelt gjennom tidligere 
dispensasjon.  
 
 
 
 
 
Planforslaget legger opp til 
en moderat fortetting 
innenfor et eksisterende 
hyttefelt og trafikkøkningen 
vil som følge av dette være 
liten. Kommunen har ikke 
planer om opprusting av 
Marvollveien.  
 

Bodø kommune 
v/Bygg og Miljø 

Planområdet for Nepbritsletta ligger på 
Marvoll og har adkomst til Marvolveien 
som er kommunal vei. 
 
Marvollveien går fra RV 17 og ned til 
snuplassen på Marvoll. Veien er en 
grusvei, og er i dårlig forfatning og de 
siste 300 meterne ned til snuplassen 
består av ustabile masser. Generelt er det 
mye vann som siger mot veien fra 
omliggende marker. 
 
Veien er en BK 8 vei som blir nedskrevet 
til 3 tonn i teleløsningen. Ved utbygging 
av hyttefeltet må det tas hensyn til at 
veiens tilstand og at denne har en 

I planforslaget er det lagt opp 
til en moderat fortetting av 
et eksisterende hyttefelt, 
samt utvidelse av 
naustområde og en 
reduksjon av antall 
båtplasser i f.t. det gjeldende 
plan hjemler.   
 
 
 
 
Trafikkøkningen som 
forventes, som følge av 
realiseringen av dette 
planforslaget, vil være liten.   



begrenset aksellast til 3 tonn i 
teleløsningen. 
 
Utbygging av hyttefeltet kommer til å økt 
trafikken og belastning på Marvollveien 
som igjen kan føre til økte vedlikeholds-
kostnader. 
 

Torgeir Halhjem  Notat med kommentar/tilsvar til en del 
av merknadene som kom inn i løpet av 
høringen.  
 

Dette notatet kom inn i 
etterkant av høringen og er 
ment som 
tilbakemelding/tilsvar til 
merknader v/offentlig 
ettersyn. Notatet tas til 
orientering og er vedlagt 
saken.   
 

 
 

Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn 

 
I etterkant av høring og offentlig ettersyn, har planforslaget blitt endret på følgende vis:  

1. Kjøreveg til naustområde BUN6 er tatt ut av planforslaget. Atkomsten til dette 
naustområdet er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser pkt 5.1 Før Naustområder kan 
bygges ut, her heter det at: « …….. Det må inngås avtale om veirett over BUN 5 for område 
BUN 6 før det bygges, alternativt bygges området uten vei». 
 

2. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS). Her er 
planbestemmelsene endret slik at det settes en øvre grense på inntil 10 båtplasser i 
småbåthavnen.   
 

3. Bestemmelsen om terrassestørrelse (pkt. 3.1.4, siste punkt) er endret slik at denne kun 
omfatter ny fritidsbebyggelse.  
 

4. Plankartet: Byggegrensen innenfor arealformål BFF8-10 er utvidet noe mot sør. Dette for å 
gi fleksibilitet i forhold til plassering av bygninger på tomtene.  

 

Vurderinger 

Dette planforslaget legger opp til en begrenset fortetting innenfor eksisterende hyttefelt ved 
Marvoll, med 4 nye fritidsboliger og 7 naust.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse H63. Området er også omfattet 
av gjeldende reguleringsplan for Nepritsletta, Marvoll, vedtatt den 21.06.2007. I denne planen er 
området avsatt til boligområde, fritidsbebyggelse, friluftsområde, naustområde og småbåthavn. 
Innenfor området er det i dag bygd 6 fritidsboliger, tilhørende naustområde og en eksisterende 
enebolig.  



 
I planforslaget er flere av arealformålene fra gjeldende plan videreført, men område avsatt til 
fritidsbebyggelse er utvidet med totalt 4 tomter, hvorav en tomt allerede er fradelt gjennom 
tidligere dispensasjon. Areal avsatt til småbåthavn er justert i forhold til eksisterende plan og 
antall båtplasser er redusert fra 16 til 10 båtplasser. Videre er det lagt til rette for 7 naust og 
naustområdene er lagt inn som forlengelse av eksisterende naustområde øst i planområdet, samt 
et mindre formål i bakkant av småbåthavnen.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn er planforslaget justert, slik at atkomstveien til det østligste 
naustområdet er tatt ut av planen, det er satt en øvre grense for antall båtplasser i småbåthavnen 
og begrensningen knyttet til størrelse på terrasser omfatter kun nye hytter innenfor området. 
Byggegrensen innenfor arealformål BFF8-10 er utvidet noe mot sør. Dette for å gi fleksibilitet i 
forhold til plassering av bygninger på tomtene.  
 
Ved høring og offentlig ettersyn kom det inn et stort antall merknader, hovedsakelig fra private 
parter og oppsittere. De fleste av merknadene er av privatrettslig karakter og vil ikke 
kommenteres ytterligere av kommunen. Når det gjelder øvrige merknader og kommentarer vises 
det til merknadsbehandlingen over.   
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Planforslaget har ingen negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Vedlikehold og 
oppgradering av kommunal vei bør gjøres uavhengig av planendringen og nye tiltak vil liten grad 
bidra til ytterligere forringelse av veikvaliteten. 
 
FNs bærekraftsmål  
Planforslaget er forankret i 12.2 i FNs bærekraftsmål; Dette med bakgrunn i at planforslaget legger 
til rette for begrenset fortetting innenfor et eksisterende hyttefelt, slik at en hindrer nedbygging 
av urørte naturområder.   
 
Folkehelseplanen 
Kommunens folkehelseplan; God folkehelse - med mennesket i sentrum - Handlingsplan for trivsel  
og gode levekår 2018 – 2021.Planforslaget legger til rette for fritidsbebyggelse i et område hvor 
det er attraktivt og enkelt å utøve friluftsliv.  
 
Klima- og energiplan 2019-2031 
Klima- og energiplanen har blant annet som mål at klimagassutslippene skal reduseres. 
Planen vil bidra til å legge til rette for ny bebyggelse som bygges etter nye tekniske  
forskrifter som reduserer klimapåvirkningene av tiltaket. Det er begrenset kollektivtilbud  
til planområdet. Samlet sett vil tiltaket gi noe økt trafikk da arealbruken det legges opp til i  
stor grad vil bli bilbasert.   
 
Planforslaget vurderes ellers i å være i samsvar med føringer både i kommunens folkehelseplan og  
klima- og energiplan. 
 

Konklusjon og anbefaling 

Dette planforslaget legger opp til en begrenset fortetting innenfor eksisterende hyttefelt ved 
Marvoll, med 4 nye fritidsboliger og 7 naust. Området er i dag utbygd med 6 fritidsboliger og en 



eksisterende enebolig, samt tilhørende naustområde. Området er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til fritidsbebyggelse og planområdet er omfattet av gjeldende reguleringsplan for 
Nepritsletta, Marvoll, med formål fritidsbebyggelse.  
 
Det kom inn et stort antall merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn, men de fleste 
merknadene var av privatrettslig karakter og kommenteres ikke av kommunen. Merknader knyttet 
til veistandard for Marvollveien, flytting/endring av arealformål er kommentert i 
merknadsbehandlingen. Enkelte av merknadene har medført behov for endring av plankart og 
bestemmelser, endringene er knyttet til atkomstvei til det østligste naustområde, begrensning for 
antall båtplasser i båthavnen, justering ev byggegrense for tre av tomtene regulert til fritidsformål, 
samt terrassestørrelse for nye fritidsboliger.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de endringene som er gjort etter det offentlige  
ettersynet og høringen.  
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Kjetil Christensen  
 
 

Trykte vedlegg: 

1 Planbeskrivelse 
2 Bestemmelser Nepritsletta, datert 22.03.2021 
3 Plankart 

Utrykte vedlegg: 

Uttalelser til planforslaget ved offentlig ettersyn. 
Notat fra tiltakshaver med kommentarer/tilsvar til merknader ved offentlig ettersyn.  
Dokumentene er tilgjengelig på: https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-
behandling/category2666.html 
 

Bærekraftsmål 

 

Planforslaget er forankret i 12.2 i FNs bærekraftsmål; Dette med bakgrunn i at 
planforslaget legger til rette for begrenset fortetting innenfor et eksisterende 
hyttefelt, slik at en hindrer nedbygging av urørte naturområder. 

 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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