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 Planinitiativ- Endring av detaljreguleringsplan for Jensvolldalen  

1. Generell informasjon 

På vegne av Jensvoll Eiendom AS fremmes et planinitiativ i forbindelse med ønske om oppstart 

planarbide med endring av reguleringsplan Jensvolldalen (planID 201405).  

Planinitiativet er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 08.12.17. 

 

 
Plankonsulent 

Norconsult AS 

Gøran Antonsen  

goran.antonsen@norconsult.com 

45404775 

 
Forslagsstiller 

Jensvoll Eiendom AS 

Tord Kolstad 

tord@tkeiendom.no 

 

Hjemmelshaver 
/grunneier 

Gnr./ Bnr.: 40/616, Jensvoll Eiendom AS 
 
 
 

2. Formålet med planendringen 

Formålet med planendringen er å åpne for at bygget som planlegges helt i nord kan økes med to 

etasjer, dvs. fra 4 som gjeldende reguleringsplan hjemler, til 6 etasjer inkl. underetasje.  

3. Planområdet og virkninger utenfor planområdet  

Hele gjeldende plan slik den fremgår av Figur 1 tas med og revideres selv om eneste endringen i 

plankartet vil være flytting av formålsgrensen mellom felt B6 og B10. Det vil si at nordøstlig del av 

felt B6 innlemmes i felt B10. Det kan være at det gjennom prosessen avdekkes andre forhold som 

også ønskes endret innenfor planområdet.  

Bodø kommune 
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Figur 1. Forslag til planavgrensning. Kilde: Norconsult AS 

 

Del av planområdet som ønskes endret grenser mot et skogområde/dalområde i øst. Planområdet 

bygges ut i etapper og status er som følger:  

Tabell 1- Utbyggingsetapper og status 

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 Er nylig endret ved endring etter forenklet 

prosess. Ønsket planendring beskrevet i dette 

planinitiativet vil omhandle denne etappen.  

Etappe 5 B5 og vestlig del av B6 Fremtidig utbygging.  
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Virkninger av planen: 

Planen bidrar til fortetning i et boligområde som er under bygging, anslagsvis 12 ekstra boenheter 

i området.  

Planen kan medføre økte inntekter for Bodø kommune i form av skatter og avgifter. 

Naturvern/naturmangfold: Ja/Nei Merknad: 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder 
eller deres nærområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) 

Nei 

  

Berører planen villreinens leveområde eller 

influensområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) Nei 

  

Berører planen naturtyper registrert som Svært viktig (A) 

eller Viktig (B) i Naturbase (jf. forskr. § 1- f og h) Nei  

Berører planen arter som er truet eller sårbare jf. Norsk 

rødliste for arter (jf. forskr. § 1- f og h) Nei 

  

Medfører planen inngrep i verna vassdrag (jf. forskr. § 1-

h)? Nei 

  

Medfører planen inngrep i byggeforbudssone langs 

vassdrag (jf. forskr. § 1- h) Nei 

 

 

Landbruk/kulturlandskap: Ja/Nei Merknad: 

Medfører planen nedbygging/omdisponering av dyrka jord 
eller dyrkbar jord (jf. forskr. § 1- h)? I tilfelle - oppgi antall 
dekar. 

 Nei 

  

Medfører planen nedbygging av andre 

landbruksareal (f.eks. beite, skog)                                 

(jf. forskr. § 1 h)? I tilfelle - oppgi antall dekar. 
Nei 

  

Medfører planen nedbygging av andre landbruksareal 

(f.eks. beite, skog) (jf. forskr. § 1- h)? I tilfelle - oppgi antall 

dekar. 

Nei  

Medfører planen utbygging innenfor nasjonalt verdifullt 

kulturlandskap/viktig kulturlandskap (jf. forskr. § 1- b, f og 

h)? 

Nei 

  

Medfører planen utbygging i seterområder eller i 

snaufjellet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

  



 

 

Norconsult AS 

Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 

Pb. 234, NO-8001 Bodø 

Tel.: +47 67 57 10 00 

Hovedkontor: 

Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 

firmapost@norconsult.no 

www.norconsult.no 

Friluftsliv Ja/Nei Merknad: 

Berører planen sikra friluftsområde eller andre 

friluftsområder av nasjonal eller regional verdi (jf. forskr. 

§ 1- b og h)? Nei 

 

Berører planen friluftsområder/grønnstruktur av 

betydning for nærmiljø eller nær barnehage/skole (jf. 

forskr. § 1- b og h)? Nei 

  

Medfører planen redusert adkomt til vassdrag eller 

redusert framkommelighet (jf. forskr. § 1- b og h)? Nei 

  

 

Barn- og unges interesser: Ja/Nei Merknad: 

Medfører planen omdisponering av områder regulert til 

friområde/lekeplass/fellesområde (jf. forskr. § 1- h)? Nei 

  

Medfører planen omdisponering av uregulerte områder som 

er egna for eller brukes til lek/friluftsliv (jf. forskr. § 1- h)? 

Nei 

  

 

Støy: Ja/Nei Merknad: 

Vil planområdet være utsatt for støy fra vegtrafikk, 

skytebaner, industri el. (jf. forskr. § 1- e)? Nei 

 

Innebærer planforslaget etablering av støyende 

virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

  

 

Forurensning: Ja/Nei Merknad: 

Berører planforslaget områder med forurenset 

grunn (jf. forskr. § 1- e)? Nei 

 

Innebærer planforslaget ny forurensende 

virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

  

 
Vil planforslaget berøre områder for drikkevannsforsyning 
og nedslagsfelt for denne (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 
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Samfunnssikkerhet og beredskap Ja/Nei Merknad: 

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for ras og 

skred (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei Er beskrevet/utredet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for flom/ 

flomskader eller avrenning av overvann (jf. forskr. § 1-

i)? 

Nei Er beskrevet/utredet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 
Vil planforslaget kunne medføre økt fare for ras og skred 

eller utglidninger av masse (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei Er beskrevet/utredet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 Vil planforslaget kunne medføre økt flomfare/skade av 

avrenning av overvann (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei Er beskrevet/utredet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas i planen, bl.a. 

gjennom å forebygge risiko og sårbarhet (jf. forskr. § 1-

i)? 

Ja Er beskrevet/utredet i gjeldende 

reguleringsplan. 

Ivaretas gjennom oppdatering 
av ROS analyse/sjekklisten 
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4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

Bygget som ønskes øket byggehøyden på, bygg 3 i Figur 2, er hjemlet i eksisterende 

reguleringsplan. Søknad om tillatelse til tiltak for denne i tråd med gjeldende bestemmelser er til 

behandling hos byggesaksmyndighetene. Bygget dimensjoneres for to ekstra etasjer. 

 

Figur 2. Situasjonsplan for utbyggingsetappe 4, ref. Tabell 1. Kilde: Norconsult AS 
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Figur 3. Perspektiv sett mot nordøst. Bygg 1 og 2 er innenfor gjeldende høydebegrensninger, mens bygg 3 ønskes 

utbygd i samme høyde/etasjeantall som bygg 1 og 2. Kilde: Norconsult AS 

 

 

Figur 4. Perspektiv sett mot sørvest. Bygg 1 og 2 er innenfor gjeldende høydebegrensninger, mens bygg 3 ønskes 
utbygd i samme høyde/etasjeantall som bygg 1 og 2. Kilde: Norconsult AS 
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De to ekstra etasjene utgjør anslagsvis 12 boenheter og vil bidra til en fortetning i et allerede 

regulert/bygd område.  

Krav til uteoppholdsareal iht. KPA sine krav vil kunne innfris med det som allerede er avsatt til 

uteoppholdsareal i gjeldende reguleringsplan. Parkering vil også innfris iht. krav i KPA. Gjeldende 

utnyttelsesgrad vil også være dekkende. 

Figur 5 viser hvilke endringer som det vil være behov for å utføre i plankartet. Eksisterende 

formålsgrense mellom felt B6 og B10 flyttes vestover slik det fremgår av figuren. 

 

 

Figur 5. Påkrevede endringer i plankartet som følge av planinitiativet. Kilde: Norconsult AS. 
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Figur 6. Forslag til nytt plankart. Kilde: Norconsult AS 

5. Utbyggingsvolum og byggehøyder  

Planlagt utbygningsvolum fremgår av perspektivene i Figur 3 og Figur 4. Av Figur 7 fremgår 

terrengsnitt for bygg 3 som viser at det er behov for en gjennomsnittlig tillatt byggehøyde på             

18,5 m mot 16 m i gjeldende reguleringsplan. Tillatt gjennomsnittlig byggehøyde for bebyggelse i 

felt B9 og B10 er 18 m, dvs. det er behov for en halv meter ekstra. En vil da kunne føre opp bygg 1 

til 3 med samme etasjeantall.  
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Figur 7. Terrengsnitt bygg 3. Kilde: Norconsult AS 

Bygg 3 representerer det innerste bygget i byggeområdet og vil ikke gi negative skyggevirkninger 

for nabober i planområdet. En eventuell utbygging videre innover dalen vi foregå på et høyere nivå 

og bygg 3 vil heller ikke gi skyggevirkninger for bebyggelsen her.  

I forhold til estetikk vil det fremstå som lite harmonisk at det bakerste/innerste bygget har en lavere 

byggehøyde enn byggene som ligger mere i forkant. Området vil fremstå mer helhetlig om disse 

gis samme byggehøyde. 

6. Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Området ligger landlig til i grensen mot marka, men oppleves samtidig som bynært. Nærheten til 

marka vil kunne bidra positivt ift. helse og livskvalitet. 

Det planlagte vil øke trafikkbelastningen marginalt i området uten at det vil gå ut av kapasiteter til 

vegnettet, som er robust og oversiktlig med de utbedringer som allerede er utført. Området er 

trafikksikkert/ har sikker skolevei med de løsninger som er bygd/skal bygges.  

7. Planstatus 

Reguleringsplanen har nylig vært endret etter forenklet prosess. I forkant av endringen ble også 

det som dette planinitiativet tar opp drøftet med Byutvikling. Det ble konkludert med at denne 

endringen måtte gjennomføres som ordinær planprosess etter plan- og bygningsloven. 

8. Samfunnssikkerhet og ROS  

ROS-sjekklisten vil bli gjennomgått og vurdert/kommentert som del av plan. For innledende 

vurderinger, se pkt. 3.  
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9. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  

Planarbeidet er vurdert ift. §6 (herunder vedlegg I), samt §8 (herunder vedlegg II) i forskrift om 

konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Ønsket bruk (boligformål) av området er i samsvar med det som er avklart i overordnet plan og 

reguleringsplan. 

10. Medvirkning 

På oppstartsmøtet er det ønskelig at Bodø kommune innkaller de representanter de mener bør 

delta fra kommunen slik at nødvendig/riktig informasjon kan utveksles og nødvendige avklaringer 

tas. 

Det vil bli lagt til rette for medvirkning iht. kravet i plan- og bygningsloven. Dette innebærer 

underretning av berørte offentlige samt naboer og evt. interesseorganisasjoner/foreninger i samråd 

med planmyndighet. Kommunen bes oversende adresseliste for berørte grunneiere og naboer når 

planavgrensningen er endelig avklart, samt en liste over eventuelle andre interessenter som skal 

motta oppstartsvarselet. 

På nåværende tidspunkt vurderer vi det ikke nødvendig å avholde folkemøte/informasjonsmøte i 

forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Behov for ytterligere medvirkning vil bli 

nærmere vurdert etter at innspill til planoppstart er gjennomgått og behandlet. 

11. Avslutning 

Vi håper planinitiativet gir en tilstrekkelig redegjørelse av tiltaket og rammene for videre planarbeid 

og ber med dette om et oppstartsmøte i saken. Ta gjerne kontakt med undertegnende om dere har 

spørsmål eller behov for ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Gøran Antonsen   

 


