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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
 
Sak 2021/1926 
Detaljregulering Skålbunes hyttefelt  
 
Møtedato: 4.6.2021    
 
Deltakere fra forslagsstiller:  
Dag Lundbakk  
 
Deltakere fra plankonsulent: 
Arkitekt Even Aursand  
 
Deltakere fra kommunen: 
Mats Martinussen 
David Losvik 
Kjetil Christensen 
Stig Christoffer Solli 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent 
Arkitekt Even Aursand as  
even@aursand-arkitekt.no 
Telefon 48 12 15 23 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Gnr/bnr.: 74/1    
Sted: Skålbunes, Tverlandet i Bodø kommune 
Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget tilrettelegger 8 - 11 nye fritidsboliger. Planen er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel og er en fortetting av eksisterende område for fritidsboliger. Det ansees viktig å utnytte 
arealene så godt som mulig. 
 
Adkomsten til fritidsboligene vil delvis bli gangvei og delvis kjørevei. 
Felles parkering planlegges i vest. 
 
Fritidsboligene vil bli terrengtilpasset så godt som mulig. Terrengprofiler skal måles inn før veitraseer 
blir fastsatt slik at det minst mulig inngrep i naturen. Planlegger ønsker forskjellige bestemmelser for 
de forskjellige områdene i feltet for å legge til rette for at hyttene er mest mulig tilpasset til 
terrenget. 
Det vurderes å legge areal avsatt til LNFR mellom tomtene for å legge til rette for felles stier og 
alternativer for gangadkomster. 
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SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 
 
Det er viktig at med god kommunikasjon med de som blir berørt og Byutvikling anbefaler at det tidlig 
blir tatt kontakt med eksiterende eiere av fritidsboliger i feltet. 
 
Eksisterende parkering kan reguleres inn lengre opp slik at atkomstvei kan reguleres inn og at det blir 

i samsvar med det som allerede er etablert. 

 

Byutvikling ønsker at hele område inkludert eksisterende fritidsboliger tas med i planforslaget. 
Planavgrensning ble stort sett avklart i møtet og byutvikling vil oversende planavgrensning. 
 
Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er 
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. 
Det er ikke krav om innlagt vann i fritidsboliger. Hvis det legges inn vann i fritidsboligene må godkjent 
avløp sikres. Eventuell slamavskiller må fremgå av plankartet. Det er viktig å ta tidlig kontakt med 
vann og avløpskontoret hvis det planlegges vann og avløp. 
 
Det må utarbeides rekkefølgebestemmelser for vei og eventuelt vann og avløp. 
Rekkefølgebestemmelsene kan knyttes til de ulike felt slik at de utløses suksessivt og i henhold til 
tiltakshavers fremdriftsplan for utvikling av området. 
Vei og andre anlegg skal være private og vil ikke bli overtatt av Bodø kommune.  
 
Hovedatkomst fra RV 17 må avklares med Statens Vegvesen. Dersom ikke avkjørsel via 
Tekkelviksveien kan benyttes, må alternativ atkomst via Tverlandsveien benyttes. Dersom 
Tverlandsveien skal benyttes må det avklares med grunneiere/rettighetshavere om en har veirett til 
trafikkøkningen som planen legger opp til, og ev. krav om avbøtende tiltak/veiutbedringer etc.  
 
Eventuell renovasjon avklares med Iris. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
 
Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
Gjeldende reguleringsplan er RV17, Naurstadhøgda - Godøystraumen 
 
Kartgrunnlag skal ikke være eldre en 6 mnd. Kravet kan fravikes hvis kartgrunnlaget ansees 
tilfredsstillende ved planleveranse. 
 
Lenke til maler og veiledning: https://bodo.kommune.no/planveileder/ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Planavgrensning ble gjennomgått i møtet og vil bli levert fra Byutvikling. 
Planavgrensning tar med eksisterende adkomstveier i sør slik at kart stemmer med terreng.   
Ny PlanID er 2021005. 
Plannavnet er Skålbunes Hyttefelt. 
Arealet på planen blir på 35 352m2. 
 
 

https://bodo.kommune.no/planveileder/
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VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Begrunnelse fra planlegger: 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel 
Begrunnelse fra kommunen 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel 
 
GEBYR 
Gebyrkravet stiles til:  
Organisasjonsnummer: 915 735 959 
DAG LUNDBAKK HOLDING AS 
Forretningsadresse: 
Tverlandsveien 817 
8050 TVERLANDET 
Kommune: BODØ 
 
Fastsetting av gebyr: 
Fastsettes etter gjeldende betalingsregulativ. 
oppstartsmøtet. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FRAMDRIFT 
Det er ingen spesielle føringer eller hensyn som må tas for fremdrift. 
 
 
MEDVIRKNING 
Saksbehandler utarbeider adresseliste.  
Det skal avholdes møte i forbindelse med oppstarten slik at naboer og grunneiere får informasjon 
tidlig. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 

• Kopi av annonse for oppstart plansak. 

• Plankart på pdf og sosifil.  

• Planbeskrivelse med ROS  

• Planbestemmelser. 

• Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
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KONKLUSJON 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan. 
 
Saksbehandler 1 er David Losvik og saksbehandler 2 er Kjetil Christensen 
 
Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist 
på en uke for evt. merknader til referatet. 
 
Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 
innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 
adresselisten. 
 
Referent: 
David Losvik 
David.losvik@bodo.kommune.no 
_________________________________________ 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra byutvikling er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Planforslaget må sendes byplan inne 12 mnd. etter oppstartsmøtet. Dersom det går 1 år fra 
oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil byutvikling avslutte saken. Dersom saken 
allikevel skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 
 
Revidert 14.6.2021 
 


