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Offentlig ettersyn av detaljregulering for Drangsethaugen, 
Valnes 

Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegeringsreglement, 
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak: 

Vedtak 

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med PLAN ID 2021004 ut til  
høring og offentlig ettersyn.  
 
Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i bestemmelser sist  
revidert 26.10.21. og planbeskrivelse datert 26.10.21.   
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for oppføring av 
boliger og fritidsboliger hvor det i dag er regulert til boliger, samt å endre veitraséer. 
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr. 110 bnr. 24, 94, 137 og 138. 
 
Planforslaget er i samsvar med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, jfr. § 1.1.2 . Oppstart av 
planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er 
utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte/avklaringsmøte 28.04.2021. 
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
  



Saksopplysninger 

 

Oppstart 

Oppstartmøte ble gjennomført 28.04.2021. Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt 
berørte parter 08.05.2021 med frist 14.06.2021. Det er mottatt 9 innspill til planarbeidet, disse er 
oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.   
 
Forslagsstiller og grunneier er Quiel Holding AS v/Karsten Quiel, plankonsulent er BOARCH 
arkitekter a.s.  
 

Beliggenhet 

Planområdet ligger på Valnes, ved Valnesvika.  
 

 
 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFR- område.  
 
Reguleringsplaner 
Reguleringsplan for Valnes – Drangsethaugen, Plan ID 7005-04, vedtatt 29.03. 2007, gjelder for 
planområdet. Byggeområder er regulert til boliger, feltene F1 og F2 til fritidsboliger, og PS1 privat 
småbåthavn.  
 
Reguleringsplan for Valnes, Plan ID 7005, vedtatt 07.11.1984, gjelder for tilstøtende områder mot 

vest, syd og øst. Mot syd er naboområdet regulert til allmennyttig formål og, østenfor, regulert til 

offentlig bebyggelse (tidligere Valnes skole). Området mot vest er regulert til boligformål og «annet 

byggeområde» (mot sjøen).  

Valnes småbåthavn, reg. endring, Plan ID 7005-02, vedtatt 03.06.1993, gjelder for tilstøtende 

område mot nordvest. Området er regulert til friområde i sjø og vassdrag, allmennyttig formål (med 

den tidligere margarinfabrikken) og parkering. 



Reguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Plan ID 2013-007, vedtatt 30.10.2014, gjelder for 

tilstøtende område mot nord. Det nærmeste området er regulert til «boligbebyggelse - konsentrert 

småhusbebyggelse».  

 

  

Gjeldende reguleringsplan og tilstøtende reguleringsplaner. Fra kommunens nettside.   
 

Planavgrensning 

Planavgrensningen følger eiendomsgrensen for gnr. 110 bnr. 24, 94, 137 og 138 med noen mindre 
justeringer for å inkludere tilstøtende veier ved avkjørsler. 
 
Planområdet er på ca. 20,4 daa inkludert sjøområde, av dette er 1,2 daa sjø. 
 
 
 



 

 

Planforslaget 

Innenfor planområdet er det lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse, fritidsbebyggelse, 
konsentrert fritidsbebyggelse ved sjøen, havneområde i sjø, samt flere friområder.  
 
Videre er det lagt til rette for energianlegg, kommunaltekniske anlegg (eksisterende VA- anlegg) og 
bolig/tjenesteyting. Eksisterende veier er regulert inn, i samsvar med dagens situasjon, samt nye 
internveier og p-plasser i feltet.  
 
Innenfor planområdet legges det hovedsakelig opp til tett utbygging av områder for fritids- 
bebyggelse. De enkelte tomtene vil være på mellom ca. 0,2 og 0,3 daa. Parkering skal være på 
den enkelte tomt eller i fellesanlegg. 
 
Friområdene i planen har en annen utforming og arrondering enn eksisterende reguleringsplan, 
dette av hensyn til landskapet innenfor planen. Det har bl.a. vært et ønske om å ta vare kollen 
sentralt i planområdet, samt skråningen i nordvest.  
 
Innspill 
Det kom inn 9 innspill til oppstartsvarselet. Det vises til planbeskrivelsen vedr.  
merknadsbehandlingen.  
 
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 fortetting innenfor regulert hyttefelt ved Valnes. Det er et 
relativt godt kollektivtilbud i området med bussforbindelse til Valnes (Gjælen-ruten), rute 520, én tur 
pr. dag (skolerute) og rute 200 mellom Bodø og Saltstraumen. Hyttefeltet er dermed tilpasset 
intensjonene i Bodø kommunes klima- og energiplan om å redusere utslipp fra transport og 
tilrettelegge for kollektivtrafikk.  



 
Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter innenfor planområdet. 
Naturbasen viser enkelte artsobservasjoner av sjøfugl (fra 2014) nordvest for planområdet, men 
det antas at planlagt utbygging ikke vil få negative konsekvenser for truede/sårbare arter av sjøfugl 
i nærområdet.   
 
Naturområdene rundt hyttefeltet og strandsonen er godt egnet til rekreasjon, fiske og lek, og 
Valnesveien er egnet for sykling. Det er dermed godt tilrettelagt for friluftsliv, lek og rekreasjon i 
tilknytning til hyttefeltet. 

 

 

 
 
 
 

Vurderinger 

Planforslaget legger til rette for fortetting innenfor et eksisterende hytteområde, noe som er i 
samsvar med mål og retningslinjer i kommuneplanens arealdel.  
 



Ny hyttebebyggelse er planlagt i området mellom Valnesveien og veien til Skutvika, innenfor 
samme område som gjeldende reguleringsplan for område; Reguleringsplan for Valnes – 
Drangsethaugen. Planlagt bebyggelse og arealformål er godt tilpasset landskap og terreng, og 
friområdet internt i feltet har fått økt utstrekning og en mer naturlig arrondering enn hva som ligger 
til grunn i gjeldende plan.  
 
Fritidsbebyggelse ved sjø, med tilhørende havneområde i sjø, er planlagt på samme sted som 
eksisterende plan og vil utgjøre en forlengelse av tilstøtende fritidsbåtanlegg mot nordvest. 
Boligbebyggelsen i den vestlige delen av planområdet er en videreføring av formål i gjeldende 
plan. Videre er kommunaltekniske anlegg ivaretatt på en god måte, samt eksisterende veier og 
infrastruktur.  
 
Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnet arealplan, der det er en forutsetning at 
gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde, samt føringer gitt i oppstartsmøtet. Planforslaget 
ivaretar, på en god måte, hensynet til landskap, friluftsliv og naturmangfold.  
 

Konklusjon og anbefaling 

Forslaget til detaljregulering er i tråd med kommuneplanens arealdel og bidrar til en positiv 
utvikling/fortetting av et eksisterende hytteområde.  
  
Leder for Byutvikling finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i 
samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens 
overordnede planer og mål for byutviklingen. 
 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder Byutvikling  
   
   

Saksbehandler: Kjetil Christensen  
 
 

Trykte vedlegg: 

1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 
4 

Plankart 
Illustrasjonsplan 

 

Bærekraftsmål 
 

  

 

Planforslaget vurderes å være i samsvar med FN´s bærekraftsmål nr. 15, da planen 
legger til grunn økt utnyttelse/fortetting innenfor et allerede utbygd hytteområde. Det er 
ikke registrert verdifulle, truede eller sårbare arter innenfor planområdet.  
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