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 Planinitiativ- Detaljreguleringsplan Moloveien 12  

1. Generell informasjon 

På vegne av Moloveien 12 AS fremmes et planinitiativ i forbindelse med ønske om oppstart av 

planarbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gnr. 138 bnr. 2279 og 4191 i Moloveien. 

Lokalisering av området fremgår av Figur 1 og Figur 2. 

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

detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 08.12.17. 
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Figur 1- Lokalisering av planområdet (lillamarkert område). 

 

Figur 2- Lokalisering av planområdet. Kilde: Norconsult AS (bakgrunnskart: Google Earth 

https://earth.google.com/
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2. Formålet med planarbeidet – ref. forskriftens §1a 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler 

ombygging/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12 (bygget som tidligere huset 

Fylkesmannen), samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet 

(parkeringstomten). Eksisterende bygning og nytt bygg tenkes og utgjøre en helhet/et helhetlig 

bygg som også ivaretar siktkorridoren hjemlet i overordnet plan.   

Bebyggelsen avsettes til sentrumsformål, dvs. forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning. Første etasje og det meste av andre etasje vil inneholde 

utadrettet virksomhet, mens etasjene fra plan 3 og oppover tenkes i en blanding av selveier 

leiligheter og leiligheter for utleie. Utleieleilighetene vil danne et leilighetshotell som primært rettes 

mot korttidsleie hvor en del av disse tilrettelegges slik at de tilfredsstiller kravene som permanent 

bolig.  

3. Planområdet og virkninger utenfor planområdet – ref. forskriftens §1b 

Østlig del av planområdet (gnr. 138 bnr.4191) utgjør i dag et privat parkeringsområde med totalt 30 

utvendige parkeringsplasser. Disse er tilgjengelig for offentligheten i form av korttidsparkering mot 

betaling. Området har adkomst fra Moloveien. 

Vestlig del av planområdet består av et eksisterende bygg som utgjør en helhet med Moloveien 10, 

hvor Moloveien 12 ikke er fullført slik som opprinnelig tenkt- som en forlengelse av Moloveien 10.  

Figur 3 viser forslag til planavgrensning for planen. Foreslått planområde er på ca. 2,6 daa og 

omfatter hele gnr. 138, bnr. 2279 og 4191 og deler av gnr. 138 bnr. 700 og 4411 (Moloveien og 

Konrad Klausens vei). Planavgrensningen forslås lagt til vegmidte av Moloveien og Konrad 

Klausens vei, og i eiendomsgrensen mot henholdsvis Thon hotellet og Moloveien 10. 

 

Figur 3- Forslag til planavgrensning. Kilde: Norconsult A 
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Virkninger av planen: 

Planområdet og bebyggelsen langs Moloveien utgjør et strategisk viktig område for å binde 

sammen sentrum med Molobyen/Utviklingsområde vest som er under utvikling. I en fremtidig 

situasjon vil området ved småbåthavna og Moloveien endres fra å være en utkant av sentrum til å 

bli en svært viktig del av det sentrale Bodø. Senere vil området være med på å binde byen 

sammen med områdene som gjøres tilgjengelig for byutvikling i tråd av Ny By- Ny flyplass 

prosjektet.  

Området har allerede vært under kraftig transformasjon med allerede utviklede boligprosjekter i 

kvartal 98 (Byparken etc.). Dette sammen med det som kommer til å skje i Molobyen og at 

området ligger i aksen/traséet til Bodø sitt mest benyttede turmål, Moloen- gjør at det er en stor 

befolkning i området som igjen vil danne et godt grunnlag for et aktivt bymiljø. 

Et prosjekt i det foreslåtte planområdet vil skape byliv og generere starten på en bymessig utvikling 

for hele Moloveien og før det som skal skje i Molobyen. Byliv er menneskene som bruker byen- 

mens bebyggelsen og byrommene skaper rammene og arenaene hvor bylivet kan utspille seg. 

Dette prosjektet ønsker å bidra til å berike arkitekturen i Bodø og skape byliv. 

Intensjonene og ønsket er at prosjektet skal stå ferdig til Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

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 

  



 

 2021-04-07  |  Side 5 av 22 n:\516\71\5167119\5 arbeidsdokumenter\57 plan\planinitiativ\brev_planinitiativ detaljregulering moloveien 12.docx 

 

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 

  

 

Friluftsliv Ja/Nei Merknad: 

Berører planen sikra friluftsområde eller andre 

friluftsområder av nasjonal eller regional verdi (jf. forskr. 

§ 1- b og h)? Nei 

Et av Bodø sitt mest besøkte 

bynære turmål, Moloen, ligger 

i aksen forbi planområdet. 

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)? Ja 

Må utredes nærmere som del 

av planarbeidet. 

Innebærer planforslaget etablering av støyende 

virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 
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Forurensning: Ja/Nei Merknad: 

Berører planforslaget områder med forurenset 

grunn (jf. forskr. § 1- e)? 

Trolig 

Området ligger innenfor 

aktsomhetesområde for 

forurenset grunn. Må 

dokumenteres senest ved 

søknad om tillatelse til tiltak. 
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 

 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ja/Nei Merknad: 

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for ras og 

skred (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei  

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for flom/ 

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

i)? 

Nei  

Vil planforslaget kunne medføre økt fare for ras og skred 

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

Nei   

Vil planforslaget kunne medføre økt flomfare/skade av 

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

Nei   

Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas i planen, bl.a. 

gjennom å forebygge risiko og sårbarhet (jf. forskr. § 1i)? 

Ja Ivaretas i ROS analyse 

 

Det er ikke avdekket at det finnes kjente kulturminner i området. 
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4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak– ref. forskriftens §1c  

Figur 4 til Figur 7 viser foreløpig situasjonsplan og perspektiver av det planlagte.  Følger også som 

vedlegg i større format. 

 

Figur 4 Foreløpig situasjonsplan for det planlagte. Siktkooridor på 8 m. Norconsult AS. 

 

Figur 5- Perspektiv av det planlagte sett mot sørøst. Norconsult AS 
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Figur 6- Perspektiv sett mot sør. Norconsult AS.  

 

Figur 7- Perspektiv sett mot nord. Norconsult AS. 
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Som det fremgår av situasjonsplanen og perspektivene planlegges det en base i første etasje med 

utadrettet virksomhet og to bygningsvolumer fra plan 2 og videre oppover. Bygningsvolumene 

planlegges adskilt med en siktkorridor/gangakse på 8 m som i tillegg til å utgjøre adkomst til 

byggene, skal fungere som et byrom som inviterer til opphold og aktivitet.  Bygningsvolumene 

ønskes forbundet hverandre med en bro slik at bygningsvolumet i øst får tilgang til takterrassen 

som planlegges på det vestligste bygningsvolumet.  

Første og det meste av andre etasje planlegges for utadrettet virksomhet mot Moloveien 

(cafe/restauranter, tjenesteyting, forretning, kulturlokaler, eller lignende).  Arealene i 1 etasje i 

bakkant mot Konrad Klausens vei tenkes utnyttet til lager og tekniske rom, se Figur 8. Fra plan 3 

og oppover tenkes en blanding av selveier leiligheter og leiligheter for utleie (business 

Apartments/leilighetshotell).   

 

 

Figur 8- Foreløpig plantegning for 1 etasje. Norconsult AS. 

Vareleveringer og renovasjon løses fra Konrad Klausens vei. 

Området ligger innenfor sone A ift. krav til parkering og uteoppholdsareal.  

Type utadrettet virksomhet, antall og størrelse på selveier leilighetene og leilighetene for utleie er 

ikke utredet i detalj ennå. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke utarbeidet nøyaktige 

arealoversikter over hvordan krav til parkering og uteoppholdsareal skal løses i detalj. 
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Foreløpig tenkes 11 parkeringsplasser for bil og sykkelparkering i 2 etasje med adkomst fra 

Konrad Klausens vei, se Figur 9. Parkering iht. KPA sine krav som ikke kan etableres innenfor 

planområdet, tenkes løst med parkeringsplasser forslagsstiller har i nabobebyggelsen med 

adkomst direkte fra Konrad Klausens vei (eier 30 parkeringsplasser i Byparken). Disse er i en 

avstand mindre enn 200 m fra inngangen til boligdelen av prosjektet.  

 

Figur 9- Foreløpig plantegning for 2 etasje. Norconsult AS. 

Det vil tilstrebes at alle leilighetene og leiligheter for langtidsutleie tilrettelegges med eget privat 

uteoppholdsareal (balkong), og at de svarer for felles uteoppholdsareal iht. KPA sine arealkrav. 

Dette ved at deler av dette kravet løses på takterrasser og over parkeringsareal mot Konrad 

Klausens vei innenfor planområdet (se Figur 7), eller at hele eller deler av dette kravet løses med 

bidrag til opparbeidelse av nærliggende parker eller byrom. Slik prosjektet er utviklet så langt ligger 

det til rette for en plass mellom 750 og 800 m2 med takterrasse som kan tilrettelegges som felles 

uteoppholdsareal for boligene. 

Bebygd areal vil være tilnærmet 100 % og foreløpig bruksareal er beregnet til cirka 7.800 m2.  
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5. Utbyggingsvolum og byggehøyder– ref. forskriftens §1d  

Av perspektivene i pkt. 4 og snittene i figurene nedenfor fremgår volumer, byggehøyder og 

forholdet til nabobebyggelsen for det planlagte. Stedsangivelse for snittene fremgår av 

situasjonsplan i Figur 4. 

 

Figur 10- Snitt A og B. For plassering av snittene seg situasjonsplan i Figur 4. Norconsult AS 

 

Figur 11- Snitt A og B. For plassering av snittene seg situasjonsplan i Figur 4. Norconsult AS 
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For det østligste bygningsvolumet tenkes 6 etasjer og to tilbaketrukne etasjer fra Moloveien og 6 

etasjer og en mindre tilbaketrukket etasje for det vestligste volumet. Det ble i møte med Byutvikling 

signalisert at det er i tråd med arealdelen av kommuneplanen. Det ønskes videre tilrettelagt for ei 

artikulert gangbro mellom takene.  

Det er i møter med Byutvikling avklart at gesimshøyder må forholde seg til høydene på øvrig 

bebyggelse i østre del av Moloveien. For bebyggelsen på parkeringstomta ble det pekt på at det 

kunne skapes en god estetisk sammenheng dersom gesimsen ble satt likt som vestre del av Thon-

hotellet (konferansefløyen). Dette slik at det blir en sammenhengende gesimslinje med 

eksisterende bebyggelse. Fremre gesims på Moloveien 12 burde imidlertid ikke overstige «nedre» 

gesims av Moloveien 16 (Banken) og østre del av Thon-hotellet (cirka kote 21,75). Vi ser en 

uheldig konsekvens av dette. Dersom en ikke skal overstige nevnte høyde, vil det utelukke bygging 

av en 6-etasje, noe som dermed vil gi en gesimshøyde på cirka kote 20 – dvs. cirka en halv etasje 

lavere enn Moloveien 16. Vi ønsker derfor vurdert muligheten for at gesimsen mot Moloveien 

settes likt både på parkeringstomta og påbygget på Moloveien 12. Etter vårt skjønn vil ikke 

helheten av bebyggelsen forringes av et slikt grep. 

I henhold til tilbakemelding fra Byutvikling er det opprettholdt høyere gesims mot Konrad Klausens 

vei, samt at en del bygningsmassen bryter gesimslinjen der en ankommer fellesfunksjoner på tak. 

6. Funksjonell og miljømessig kvalitet– ref. forskriftens §1e  

Bygget vil planlegges etter TEK 17 og kan tilkobles til anlegg for vann- og avløp samt fjernvarme i 

nærliggende offentlig gate (Moloveien eller Konrad Klausens vei).  

Området ligger i sentrum og det er kort vei til alle fasiliteter som vil bidra til å redusere 

transportbehov, klimagassutslipp og bidra ift. ønsket/målsettingen om kompakt by- og 

tettstedsutvikling.  

Det planlagte tiltaket vil øke trafikkbelastningen i området noe, uten at det vil gå ut over kapasiteter 

til vegnettet som er robust og oversiktlig. Konrad Klausen vei har god standard med langsgående 

fortau, og er koblet samme med øvrig vegnett med løsninger for de myke trafikantene.  

Moloveien er under utredning/mulighetsstudie ift. prosjekt Kulturhavna i regi av Bodø kommune, 

der det bla. sees på løsninger for å begrense motorisert trafikk til et minimum. Om en lykkes med 

det, vil det bidra til redusert støybelastning for bebyggelsen i Moloveien og gi disse tilgang til 

utearealer med gode kvaliteter som er positivt for folkehelsen.   

Området er orientert mot nordvest, noe som gir området meget gode solforhold på ettermiddagen 

og kvelden. 
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7. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser– ref. 

forskriftens §1f 

Med det foreslåtte vil kvartalet og Moloveien få ett løft/fornying og en fortsettelse på det positive 

som allerede er skjedd i kvartalet bak (Byparken, etc), havnepromenaden og det som etter hvert 

kommer til å skje ift. Moloveien og utviklingsområde vest (Molobyen). Alle disse prosjektene vil 

bidra å styrke området som en møteplass og kulturell arena og binde disse områdene sammen 

med dagens sentrum. 

Havnefronten i dette området har stort potensiale sammenlignet med store deler av 

havnepromenaden for øvrig, ved at det her er stort rom/plass mellom bebyggelsen og sjøfronten. 

Med moloen og småbåthavnen utenfor det det store muligheter for å trekke inn vannet og naturen 

som en del av byen/sentrum slik at kvaliteten og attraktiviteten øker. Havnpromenaden og 

områdene langs denne fra Hurtigbåtkaia og frem til/til og med Molobyen vil kanskje i fremtiden 

være Bodø sitt svar på Aker Brygge eller Solsiden i Trondheim. Prosjektet i Moloveien 12 ønsker å 

være med å bidra til en slik utvikling og revitalisering av området. 

Ift. volum og høyder forholder det planlagte seg i hovedsak til vedtatte føringer/bestemmelser og 

tiltaket vurderes ikke ha spesielle fjernvirkninger eller virkninger ift. klima og lysforhold. Sistnevnte   

tatt i betraktning av at området ligger midt i sentrum hvor det må påregnes utvikling som kan 

redusere lys og utsikt noe for nærliggende bebyggelse. 

Planområdet har innregulert en 10,5 m bred siktkorridor gjennom tomten i forlengelsen av Harald 

Langhelles vei. I denne korridoren tillater gjeldende regulering bebyggelse opp til kote 13,5 

(tilsvarer inntil 3 etasjer over Moloveien avhengig av etasjehøyde). Dette er illustrert i Figur 12 og 

Figur 13. 
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Figur 12- Siktkorridor iht. gjeldende regulering. Illustrert fra trapp mellom PBL bygg og Byparken sett mot 
nordvest/småbåthavna. Norconsult AS 

 

Figur 13- Siktkorridor iht. gjeldende regulering. Illustrert fra Moloen sett mot sørøst. Norconsult AS 
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Etter vår vurdering burde siktkorridoren styrkes ved at en åpner opp for visuell kontakt til både 

Moloveien, småbåthavna, sjøen og Hjartøya. Kontakten til sjøen bør kunne oppleves både fra 

Prinsens gate, gangveien gjennom kvartal 98 og ikke minst fra Konrad Klausens vei. 

Slik vi vurderer det bør det ikke bygges i siktkorridorens bredde. Byplangrepet/siktkorridoren bør 

styrkes ved å gjøre dette til et urbant byrom som både tilrettelegger for fri ferdsel for myke 

trafikanter mellom Konrad Klausens vei og Moloveien, og som samtidig skaper byliv ved aktive 

fasader mot denne gang-aksen. Det arealet som avgis med dette grepet ift. gjeldende regulering, 

ønskes omfordelt ved å redusere siktkorridoren til 8 m bredde, men hvor en beholder cirka regulert 

bredde inn mot dette byrommet både fra Konrad Klausens vei og Moloveien opp til og med 4 

etasje (3 etasjer fra Moloveien). Se illustrasjon av dette i Figur 14 til Figur 18.  

 

Figur 14- Illustrasjon av siktkorridorens bredde gjennom planområdet. Norconsult AS 
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Figur 15- Illustrasjon av siktkorridor/byrom sett fra Moloveien. Norconsult AS 

 

Figur 16- Illustrasjon av siktkorridor/byrom sett fra Byparken/Kvartal 98. Norconsult AS 
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Figur 17- Illustrasjon av siktkorridor/byrom sett fra Byparken/Kvartal 98. Norconsult AS 

 

Figur 18- Illustrasjon av siktkorridor/byrom sett fra Harald Langhelles vei. Norconsult AS 

En bredde på siktkorridoren på 8 m vil for øvrig være tilsvarende som siktkorridoren fra 

Hålogalandsgata mellom Thon hotellet og Moloveien 16. 
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Eventuelle detaljer/avbøtende tiltak i utformingen for å redusere vindforsterkende elementer på 

takterrasser og på gateplan vil avdekkes ved vindstudier som vil følge planforslaget.  

8. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid– ref. forskriftens §1g 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til sentrumsformål, se Figur 19. 

Området inngår i sone/kvartal 98 i bykjernen. Kommuneplanen fastsetter ingen egne rammer for 

området, foruten at det vises til gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Figur 19- Utsnitt fra KPA 2018-20130. Kilde: Norconsult AS (bakgrunnskart: www.kommunekart.com) 

Området inngår i reguleringsplan for Nerbyen, planID 1024 vedtatt 23.10.2008, se Figur 20. 

http://www.kommunekart.com/
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Figur 20- Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området- Nerbyen planId 1024. Kilde: Norconsult AS (bakgrunnskart: 
www.kommunekart.com) 

I den er sørvestre del avsatt til kontor og forretning (felt C5-1), mens nordøstre del er avsatt til 

forretning, kontor og hotell (felt C5-2). Reguleringsplan stiller krav til utarbeidelse av 

bebyggelsesplan, dvs. detaljregulering iht. dagens terminologi. Nerbyen-planen sine bestemmelser 

for disse områdene fremgår av Figur 21. 
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Figur 21- Nerbyen-planen sine bestemmelser for felt C5-1 og C5-2. 

Som nevnt tidligere pågår det planarbeid med detaljregulering av Moloveien i regi av Bodø 

kommune og Utviklingsområde vest/Molobyen i regi av Breivika Utvikling Bodø AS. 

9. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet– ref. forskriftens §1h  

Planlagt bruk av området vil være i tråd med det som er bestemt i overordnet plan/gjeldende 

reguleringsplan. Det blir viktig at naboskapet/øvrige gårdeiere innenfor kvartalet blir tatt med i 

planarbeidet og holdt løpende orientert. Dette for å få innspill fra de om eventuelle tilpasninger mot 

deres eiendommer. 

Tiltaket er sjekket opp imot tilgjengelige kartdatabaser. Det er ikke avdekket særskilte forhold her 

utover at tiltaket må utredes nærmere ift. støy, vind og forurenset grunn (ligger i 

aktsomhetsområde for forurenset grunn).  Grunnforhold hva angår stabilitet og forurenset grunn 

vurderes å kan utsettes til søknad om tillatelse til tiltak. 
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Løsningene utfordrer de regulerte høydene i området til en viss grad, samtidig som siktkorridoren 

søkes redusert noe i bredden. Tiltakets foreslåtte løsninger vurderes totalt sett å gi området flere 

bedre løsninger/kvaliteter enn det gjeldene reguleringsplan åpner for. Grepet med at hele 

siktaksen åpnes opp i hele høyden, samt at denne tenkes å inneha flere funksjoner utover å bare 

være en siktakse (byrom, passasje og siktakse) mener vi utgjør en klart bedre løsning for området. 

Vi mener videre at løsningen med at det ikke bygges over planlagt p-kjeller gjør at det blir mer luft 

og lys inn mot Konrad Klausens vei enn om en hadde valgt å bygge helt ut til tomtegrensen slik 

gjeldende reguleringsplan åpner for. Det som «gis» i tilknytning til dette tenker vi gir større fordeler 

enn de ulemper som eventuelt følger der vi utfordrer gjeldende bestemmelser. 

10. Samfunnssikkerhet og ROS– ref. forskriftens §1i  

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

vurderinger, se pkt. 3.  

11. Hem bør varsles og prosesser for samarbeid og medvirkning- ref. forskriftens 

§1j og §1k 

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 organer, 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. 

12. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger- ref. forskriftens §1l 

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. 

Ønskede formål er i samsvar med det som er avklart i overordnet plan. 
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13. 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   

 
 

Vedlegg: Planinitiativet arkitektskisser i større format. 


