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1 Sammendrag 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
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. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Quiel Holding AS v/Karsten Quiel, foretaksnr. 992 027 568, Universitetsgaten 26, 

0162 Oslo. E-post karsten@lawooslo.no  

Plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø: post@boarch.no og 

gisle@boarch.no 

Planområdet eies av Quiel Holding AS.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Se pkt. 2 Bakgrunn 

2.4 Utbyggingsavtaler 
I referatet fra oppstartsmøte kommer det frem at det ikke er nødvendig med en utbyggingsavtale. 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartmøte 28.04.2021 og 
(foreløpig) konklusjon var 
 
a.     Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Begrunnelse: 
Forslag til bruk av området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men det er i tråd med 
gjeldende regulering og bruk av området. Kommuneplanens arealdel vil bli oppdatert for å i stor grad 
legge til rette regulert bruk og hva som er utbygd.  
 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 
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 kap. 9 nedenfor. 
Innspillene behandles videre slik: 
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1. Bodø kommune, Vei og trafikk 
Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. 

2. Saltstraumen kommunedelsutvalg 
Spørsmålet om kvikkleire følges opp som del av rekkefølgebestemmelsene. Nye boligtomter 

med adkomst fra Skutvika kan ikke medtas i denne planen idet planområdet ikke går ned til 

Skutvika her. Innspillet tas for øvrig til orientering og følges opp i det videre arbeidet med 

planforslaget. 

3. NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat 
Tas til orientering. 

4. Nordland fylkeskommune 
Tas til orientering og innarbeides i planforslaget  

5. Statsforvalteren i Nordland 
Tas til orientering.  

I oppstartmøtet med Byutvikling Plan fremholdt kommunen:  

«Forslag til bruk av området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Men det er i tråd 

med gjeldende regulering og bruk av området. Kommuneplanens arealdel vil bli oppdatert 

for å i stor grad legge til rette regulert bruk av hva som er utbygd.» 

6. Trine Dreiås, Valnesvika 3, gnr. 110/127 
Tas til etterretning for utsendelse av nærmere informasjon når planforslag er utformet. 

7. Arturas Kin, Valensvika 5, gnr. 110/127 
Tas til orientering. 

8. Marit Dahlmo og Dagfinn Ståle Alfheim, Valensvika 11, gnr. 110/127 
Tas til orientering. 

9. Helge Viktor Sakariassen, Valnesveien 284, gnr. 110/66 
Tas til orientering og følges opp i planarbeidet 

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnede planer  
• Fylkeskommunale planer 

De arealpolitiske retningslinjene er en del av Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Målet for 

arealforvaltningen i Nordland er: 

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og 

befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

Relevante retningslinjer i forhold til denne detaljplanen er bl.a.: 

o 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

o  

o  a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 

landskapselementer. 

o b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 
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o c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena 

o l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann 

skal ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide 

helhetlige vannmiljøplaner. 

o m) Kommunene skal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for 

dagens og framtidas behov. 

o n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 
områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR-områder. 
Hytter/fritidsbebyggelse skal lokaliseres i gangavstand til vinterbrøytet vei. 
 

o 8.5. Kystsonen 

o c)  Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske, 

akvakultur og natur- og friluftsområder. 

o f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den 

funksjonelle strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy 

estetisk og arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel.  

o h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 

naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas.  

o i) Ved planlegging av ny fritidsbebyggelse skal også behovet for naust og flytebrygge 

vurderes, og ev. synliggjøres i plan. Lokalisering bør planlegges i sammenheng med 

eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 

 

o 8.6. Klima og klimatilpasning 

o b) For å tilpasse seg til økt havnivå bør kommunene heve nedre byggegrense mot sjøen 

der det ligger til rette for det. 

o d) Ved planlegging av boliger og fritidsboliger oppfordres kommunene til å vurdere 

plassering, utforming og størrelse slik at energibehovet er lavest mulig. 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Det skal være god kvalitet på 
vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 
 
 
• Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 ligger planområdet innen LNFR-område som «nåværende 

LNFR-areal».   

Blant punkter i bestemmelsene som får virkning for dette planområdet trekkes frem: 
o § 3.1 Parkering. Parkeringskrav som for sone C: 

Fritidsbolig: 1,2 bilplasser pr. boenhet, 0 sykkelplasser. 
o § 5.3 Fritidsbebyggelse 

o § 5.3.1 Størrelse og lokalisering 
Plassering av fritidsboliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Det skal 
legges vekt på å bevare landskapsprofiler og silhuetter. Bebyggelsen skal ligge så lavt 
som mulig i terrenget. Detaljert beskrivelse av landskapsmessig tilpasning skal inngå i 
planbeskrivelsen.  
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Fritidsboliger skal primært legges slik at største lengde følger koteretningen. Ved 
terrengfall større en 1:5 skal bygningene trappes ned. Terreng brattere enn 1:3 kan 
bygges ut ved spesielt naturog stedstilpasset bebyggelse prosjektert av foretak med 
sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur.  
 
Tomtestørrelse for fritidsbebyggelse skal maksimalt være 1 daa. Punktfeste tillates 
ikke For den enkelte tomt skal det legges ved profiler av eksisterende og 
omformet/nytt terreng med bygning inntegnet. Det skal dokumenteres parkering på 
egen tomt, på fellesareal eller på annen grunn forutsatt at det foreligger en tinglyst 
avtale. Det skal i planforslag vises parkering både sommer og vinter. 
[…] 

 
o § 5.3.2 Størrelser og grad av utnytting 

Utnyttingsgrad for fritidseiendom settes til maks BYA=120 m² (bakkeparkering og 
naust inngår ikke). Byggearealet inkluderer for øvrig alle former for målbart areal, jf. 
NS 3940 (areal- og volumberegninger av bygninger).  
 
Gesimshøyden skal være maks 4,5 m og mønehøyden maks 6,5 m begge målt fra 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ved pulttak settes 
øverste gesims til maks 5,5 m. Ved sammensatt tak/to takflater skal korteste del 
utgjøre minst 2/3 av lengste del. 
[…] 
 

 
 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2018-2030. Planområdet ligger innen LNFR-området som «nåværende LNFR-
areal».  
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4.2 Gjeldende 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.  

  

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan og tilstøtende reguleringsplaner. Fra kommunens nettside.   
 

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».  

Det er ikke kjent at det arbeides med andre reguleringsplaner i nærområdet. 

4.4 Temaplaner 
Området inngår i kommunens temaplaner for løsmassekart, ellers ingen. Her vises at tynt torvdekke 

over berggrunn går så vidt inn på planområdet i sydøst. Her er ikke friluftsområder, elgtråkk eller 

reinområder.  
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
 

 
 
Figur 3. Valnes ligger syd for Straumøya, vest for Saltstraumen. Planområdet er markert med pil. Fra eMap. 

 

 
 
Figur 4. Drangsethaugen ligger ut mot Valnesvika. Planområdet markert med rød ellipse. Fra Norkart.  
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• Kart over planområdet 

 
 
Figur 5. Planområdet markert på kartet. 

Planområdet ligger på Valnes, ut mot Valnesvika.  
 

• Avgrensning og størrelse på planområdet 

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. 
 
Endring av gjeldende reguleringsplan gjelder endring av reguleringsformål fra boliger til fritidsboliger. 
Dette vil kunne gi gode virkninger for miljø og samfunn ved at det nu vil kunne gjennomføres den 
tidligere planlagte utbyggingen, se kommentar under pkt. 12 nedenfor om konsekvensutredning. 
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Figur 6. Perspektiv fra 3D-kart, sett fra nord. Bebyggelsen i Skutvika og småbåthavnen i forgrunnen. Drangsethaugen midt 
på bildet. 

 

Figur 7. Drangsethaugen sett fra syd, fra adkomsten, langs Skutvika. Foto Gisle Jakhelln januar 2021. 



Side 13 av 41 
 

 

Figur 8. Påbegynte anleggsarbeider i søndre del av Drangsethaugen. Sett fra Skutvika. Foto Gisle Jakhelln januar 2021. 

 

Figur 9. Øvre del av Drangsethaugen, sett mot øst. Knauser med bart fjell og furuvegetasjon. Foto Gisle Jakhelln januar 
2021. 

 

Figur 10. Fra øvre del av Drangsethaugen sett mot nord med nabobebyggelsen i Valnesvika. Foto Gisle Jakhelln januar 2021. 
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Figur 11. Nabobebyggelsen i Valnesvika, nord for planområdet. Foto Gisle Jakhelln januar 2021. 

 

Figur 12. Vestre del av planområdet med skrenten mot Drangsethaugen til venstre med Margarinfabrikken foran, sett mot 
syd. Valnes Grendehus til høyre i bildet. Foto Gisle Jakhelln januar 2021. 

 

Figur 13. Boligområdet i vestre del av planområdet, ubebygget, sett fra nord, opp langs Margarinfabrikken. Foto Gisle 
Jakhelln januar 2021. 
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Figur 14. Nabobebyggelse, Skutvika 15, som grenser opp mot planområdet i øst, sett fra nord. Foto Gisle Jakhelln januar 
2021. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet kan ha vært beiteområde en gang, men har vært ubenyttet utmark i mange år. I 
tilstøtende områder er det jordbruksmark, boliger og fritidsboliger. Ungdomshuset …. og tidligere 
Valnes skole, nu bolig, ligger inntil planområdet mot sydvest. I nordvest er det småbåthavn og en 
tidligere fabrikkbygning, Margarinfabrikken, nu klubbhus for småbåthavnen.  

 

5.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk/byform  

Området er del av større område med moderat jordbrukspreg, et jordbrukspåvirket landskap. Her er 

relativt omfattende bebyggelse og infrastruktur (tettsted og svært tettbygd hyttefelt), særlig langs 

sjøen. 

5.4 Landskap  
• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området er del av større fjordlandskap under høyere fjellparti og vender mot nord, mot sjøen. 

Området har noe skjærgårdspreg som terrestrisk kystlandskap. Dette er borealt landskap (under 

tregrensen).  

Her er gode solforhold. Her er et svært godt lokalklima. De kraftige vindene fra sydvest og vest tar 

ikke her. Heller ikke østavinden tar her. 

Planområdet domineres av selve Drangsthaugen som har slakt fall mot øst og nord, men svært bratt 

fall mot vest. Toppen av Drangsethaugen ligger på kote +25 med adkomsten fra Skutvika på kote +17. 

I nordøst går planområdet ned til sjøen.  

Området har i dag blandet skog med furu og løvskog, se fig. 7-9. 
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• Estetisk og kulturell verdi 

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier ut over naturverdiene. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Her er ingen registrerte kulturminner. 

5.6 Naturverdier  
• Naturmangfold 

Området har blandet skog med furu, løvskog og noe einer.  

Naturdatabase http://kart.naturbase.no/ og http://artskart.artsdatabanken.no viser ingen 

observasjoner av nær truede arter i planområdet. 

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder 

eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Nærområdet har stor rekreasjonsverdi med adkomst til sjø og skjærgården. Utsikt til landskapet 

rundt er viktig som del av dette.  

Innen planområdet og er det liten rekreasjonsverdi ut over skogfeltet slik det er i dag. 

5.8 Landbruk 

 

Figur 15. Nordlandatlas viser et område innen planområdet, vest for Margarinfabrikken, som fulldyrket jord, stor verdi (rød 
skravur). Det er fulldyrket mark både østenfor og sønnenfor planområdet. 
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Figur 16. Gårdskart fra NIBIO viser Drangsethaugen som «produktiv skog» (grønt område) og et mindre område vest for 
Margarinfabrikken, som fulldyrket jord (gult område). 

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, har kartlagt landbruksområdene i Norge. For planområdet er 

det meste av Drangsethaugen angitt som «produktiv skog», det utsprengte området i søndre del er 

angitt som «annet markslag», og et felt på vestsiden av Margarinfabrikken er «fulldyrka jord, stor 

verdi».  

 

5.9 Trafikkforhold 

5.9.1 Kjøretrafikk 

Kjøreadkomst til planområdet er fra kommunal vei Valnesveien og derfra kommunal vei Skutvika på 

vestsiden av planområdet og fra privat vei Margarinfabrikken på østsiden, se fig. 1. Veiene har 

regulert fartsgrense på 50 km/t. 

5.9.2 Parkering 

Parkering skjer på egne eiendommer i området rundt. Det er en større privat parkeringsplass ved 

sjøen for småbåthavnen ved Margarinfabrikken. 

5.9.3. Gang- og sykkeltrafikk 

Det er ikke egne gang- og sykkelveier eller fortau langs de tilstøtende veiene.  

Det er lite trafikk på veinettet, antatt < 50 ÅDT, så det er godt mulig å benytte sykkel på veiene.   

5.9.4. Kollektivtilbud 

Buss kjører til Valnes (Gjælen-ruten), rute 520, én tur pr. dag (skolerute). Rute 200 mellom Bodø og 

Saltstraumen.  
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Figur 17. Linjekart for bussrutene i Bodø 2021. Linje 520 går fra planområdet til Saltstraumen. Derfra går linje 200 til Bodø 
sentrum.  

5.9.5 Ulykkessituasjon 

Statens Vegvesen har oversikt over trafikkulykker på Statens vegvesens veikart. 

Her er ingen registrerte ulykker. 

5.10 Barns interesser 
Planområdet ligger innen et landbruksområde med tilstøtende boliger og fritidsboliger. Her er 

mulighet for turgåing, men det er ingen spesielle aktiviteter for barn i området. 

Innen planområdene representerer Drangsethaugen et fint område for barn og unge med denne 

skogkledde haugen.  

5.11 Sosial infrastruktur 
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet. Nærmeste skole er Saltstraumen skole, 16 km fra 

Valnes. Skolen har klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Nærmeste barnehage er Saltstraumen barnehage, 

på Tuv, en to-avdelings barnehage med barn i alderen 0 til 6 år.  

Det er ikke dagligvareforretninger eller kiosk i Valnes. Det er butikk og kaféer i Saltstraumen.  

5.12 Universell tilgjengelighet 
Det er ingen tilretteleggelse for rullestolbrukere innen planområdet etter som området er 

ubebygget. Terrenget og veiene er slake og adkomsten til planområdet er god, også for 

rullestolbrukere. 
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Figur 18. Oversikt over vann- og avløpsledninger. Blå linje: vannledning, grønn linje: spillvann, rød linje: avløp, svart linje: 
overvann/overløpsledning. Rosa strek: el-kabel i rør. Fra Bodø kommune april 2021. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 

Det er i dag ikke vannledninger eller avløp for selve Drangsethaugen, men det ligger ledninger i 

Valnesveien og i Margarinfabrikken, se kart over. Vannledningen i Valnesveien er på 160 mm.  

Vann- og avløpsledninger for bebyggelsen nordenfor føres til pumpestasjon for enden av 

Margarinfabrikken og derfra ut til sjø.  

På vestsiden av Margarinfabrikken er det anlegg med septiktanker og derfra utløpsledning til sjø. 

• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 

Det er ikke nettstasjon direkte i nærheten. For utbygging av planområdet må det etableres ny 

nettstasjon. 
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Det går en lavspentlinje, luftspenn, over planområdet, se kartet nedenfor. Dette kan også sees på 

foto, fig. 6 og 7 foran. 

Kommuneplanen har ikke krav om tilretteleggelse for fjernvarme på Valnes. 

 

 
 
Figur 19. Valnes. Oversikt over el-ledninger. Rød storstiplet fra stolpe til stolpe: høyspent luftstrekk. Blå heltrukket: 400 eller 
230 V kabel lavspent. Blå storstiplet fra stolpe til stolpe: lavspent luftstrekk. Lys grønn heltrukket: gatelyskabel. Kilde Arva. 

 

5.14 Grunnforhold 
Kvartærgeologisk kart fra NGU viser at området består av et tynt løsmassedekke over berg i hele 

planområdet. Utenfor planområdet, sønnenfor, er området kartlagt som marin strandavsetning, se 

fig. nedenfor.  

Her er gode forhold for bygging uten fare for kvikkleire eller for andre ulemper.  

Ifølge NGUs kart over radon har hele planområdet moderat forekomst, se fig. nedenfor. 
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Figur 20. Utsnitt av temakart TK16 Løsmassekart. Grått felt: humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. Fra Norkart.  

 

Figur 21. Valnes. Løsmassekart. Mørk blå farge viser marin strandavsetning, lys blå tynt dekke over berggrunn. Her er ikke 
marin strandavsetning innen planområdet. Kilde http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 
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Figur 22. Registrert radon i Valnes. Planområdet har «moderat» radon aktsomhetsgrad (gult felt). (Grått felt er usikker, rødt 
felt er høy.) Kilde NGU webside. 

 

5.15 Støyforhold 
Planområdet er ikke belastet med støy. Det er svært lite trafikk på det tilstøtende veinettet som har 

en trafikk på anslått til < 50 ÅDT. 

5.16 Luftforurensing 
Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning. 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er ingen relevant risiko- og sårbarhetsanalyse ved eksisterende situasjon  

Det vises ellers til ROS-analysen, pkt. 8.9. 

5.18 Næring 
Her er ingen næringsvirksomhet innen planområdet. Det er jordbruk i tilstøtende områder, som er i 

full drift. 

5.19 Analyser/ utredninger 
Ingen spesielle utredninger. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 

 

Figur 23. Plankart  

 
 

Figur 24. Tegnforklaring til plankartet. 
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Figur 25. Plankart, utsnitt  
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6.1 Planlagt arealbruk 
Planen legger til rette for utbygging til boliger, fritidsbebyggelse, kommunalteknisk anlegg, og ny 

nettstasjon for kraftforsyning. 

6.1.1 Reguleringsformål 

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BFS Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 1111 1,1          

BFF Fritidsbebyggelse - frittliggende 1121 8,0          

BFK Fritidsbebyggelse - konsentrert 1122 0,7          

BE Energianlegg 1510 0,0          

BKT Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 0,2          

BKB Bolig/tjenesteyting 1803 1,2          11,2         daa

  

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV Kjørevei 2011 1,8          

SVT Annen veigrunn - tekniske anlegg 2018 0,7          

SPA Parkering 2080 0,6          

SAI Andre tekniske infrastrukturtraseer 2180 0,0          3,1           daa

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

GT Turvei 3031 0,1          

GF Friområde 3040 4,9          5,0           daa

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandlinje

VHS Havneområde i sjø 6220 1,2          1,2           daa

§12-6. Nr. 6 - Hensynssoner

H140 Frisiktsone 0,4          

  

Samlet  20,4         daa  
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS 

Formålet omfatter felt vest for Margarinfabrikken med fire tomter. Dette er som gjeldende 

reguleringsplan.  

• Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF 1-3 

Formålet omfatter feltene BFF 1, 2 og 3.  

Det legges til rette for fritidsbebyggelse i en relativt tett utbygging. Tomtene er på mellom ca. 0,2 og 

0,3 daa. Dette er innenfor kommuneplanens arealdel hvor 1 da er angitt som maksimal størrelse for 

fritidsbebyggelsens tomter.  

Bygningene er foreslått plassert som vist på illustrasjonsplanen for på best mulig måte å gi mulighet 

for bevaring av terrenget. Bygningsutformingen og plasseringen skal gjøres slik at dette følger søkk 

og knauser i terrenget, slik at terrenginngrep blir minimale. De enkelte felt skal sees i sammenheng 

for å gi en god helhetsvirkning.  

I område BFF1 og BFF3 skal bygninger som krager ut over skrenten mot vest fundamenteres på søyler 

mot skrenten slik at terrenginngrep og oppfylling begrenses til et minimum. Der det er naturlig i 

forhold til terrenget kan det være en underetasje ut mot skrenten.   

Terreng brattere enn 1:3 skal bygges med spesielt stedstilpasset bebyggelse prosjektert av foretak 

med sentral godkjenning til tiltaksklasse 3 for arkitektur. For den enkelte tomt skal det legges ved 

profiler av eksisterende og omformet/nytt terreng med bygning inntegnet.  

Parkering kan være på tomten eller på felles parkeringsplasser. 

• Fritidsbebyggelse - konsentrert BFK 

Feltet ligger ut mot sjøen nederst i Margarinfabrikken og omfatter 7 enheter. Dette er som gjeldende 

reguleringsplan.  

• Energianlegg BE  

Ny nettstasjon kan oppføres på feltet i søndre del av planområdet for tilkobling til eksisterende 

strømnett. Nettstasjonen har adkomst fra felles parkeringsplass.  

• Øvrige kommunaltekniske anlegg BKT  

Eksisterende VA-anlegg for avløpshåndtering, langs Margarinfabrikken, inngår i planen. Dette er som 

i gjeldende plan.  

• Bolig/tjenesteyting BKB  

De to nederste tomtene kan bebygges med boliger og/eller naust/lager for båter.   
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§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Kjørevei o_SKV 1-2 

Formålet omfatter to deler av Skutvika, kommunal vei. 

• Kjørevei f_SKV 1-3 

Formålet omfatter den eksisterende veien, Margarinfabrikken, og to nye interne veier.  

• Annen veigrunn - tekniske anlegg f_SVT  1-10 

Formålet omfatter areal i Margarinfabrikken og interne veier, utenfor kjørebanen, for grøft og 

sneopplag.  

• Annen veigrunn - tekniske anlegg o_SVT  11-16 

Formålet omfatter areal i Skutvika, utenfor kjørebanen, for grøft og sneopplag.  

• Parkering f_SPA 1-4 

SPA 1 og 2 omfatter felles parkeringsplass i vestre del av planområdet med adkomst fra 

Margarinfabrikken. Her er 14 parkeringsplasser for fritidsbebyggelsen utenfor og for båtplasser.   

SPA 3 er felles parkeringsplass i sydvestre del av planområdet med adkomst fra Skutvika. Her er 6 

parkeringsplasser.  

SPA 4 er felles parkeringsplass i nordøstre del av planområdet med adkomst fra Skutvika. Her er 6 

parkeringsplasser.  

• Andre tekniske infrastrukturtraseer f_SAI 1-2 

Formålet omfatter to felt for etablering av avfallspunkter for fritidsboligene, ved parkeringsplassene 

mot Skutvika. 

§ 12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 

• Turvei f_GT 

Turveien går fra sjøen ved den gamle margarinfabrikken opp til øvre platå. Terrenget er svært bratt 

så turveien må bygges som trapp i partier.  

• Friområde f_GF 1-5 

Friområdene ivaretar den grønne karakteren på toppen av selve Drangsethaugen og skrenten mot 

nordvest, særlig sett fra sjøen og fra vest. Friområdet skiller ny bebyggelse mot den eksisterende 

bebyggelsen nord for planområdet. Områdene skal bevare den naturlige vegetasjonen og holdes i 

hevd ved skjøtsel.  

§ 12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

• L – LNFR areal 
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Formålet omfatter område på toppen av Drangsethaugen og den bratte skråningen ned mot sjøen. 

Dessuten område langs Skutvika. Områdene skal holdes i hevd ved skjøtsel.  

§ 12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

• Havneområde i sjø VHS 

Formålet omfatter områdene sjø utenfor fritidsbebyggelsen for enden av Margarinfabrikken.  

I gjeldende plan er området regulert til privat småbåtanlegg, men her er for grunt til å kunne etablere 

et slikt anlegg.   

 

§ 12-5. Nr. 6 – Hensynssoner 

• Frisikt H140 1-2 

Formålet omfatter områdene ved kryss mot Skutvika. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

 
 

Figur 26. Illustrasjonsplan som viser plassering av bebyggelsen. 
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Figur 27. Perspektiv av ny bebyggelse langs skrenten mot Margarinfabrikken sett fra nord. Tegning BOARCH arkitekter a.s 
juli 2021. 

 

Figur 28. Perspektiv av ny bebyggelse sett fra nord, fra Margarinfabrikken. Tegning BOARCH arkitekter a.s juli 2021. 
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Figur 29. Perspektiv av ny bebyggelse sett fra syd langs Margarinfabrikken. Tegning BOARCH arkitekter a.s juli 2021 

 

Figur 30. Aksonometri av ny bebyggelse på selve Drangsethaugen, sett fra vest. Tegning BOARCH arkitekter a.s juli 2021. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde 

I områdene BFS og BKB kan bebyggelsen oppføres i 2 etasjer, dvs. maks gesimshøyde 8 m og maks 

mønehøyde 9,5 m. 

I områdene BFF kan fritidsbebyggelsen oppføres i inntil 1 ½ etasje, dvs. maks gesimshøyde 4,5 m og 

maks mønehøyde 6,5 m, i h.h.t. kommuneplanens arealdel § 5.3.1. Gesimshøyden skal måles fra øvre 

del der terrenget faller sterkt som for felt BFF 1 og deler av BFF 3. 

Garasje kan oppføres med maks mønehøyde på 4,2 m målt fra gulvet i garasjen.  

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Garasje kan plasseres nærmere vei 

dersom dekkende manøvrering er vist på situasjonsplan. 

6.3.2 Grad av utnytting  

For boligbebyggelsen er maks. utnytting 25 % BYA. Her inngår bakkeparkering. Garasje på tomten 

inngår i beregningen.  

Bestemmelsene følger kommuneplanens bestemmelser. For fritidsbebyggelsen er maks utnytting 

120 m2 BYA. Her inngår ikke bakkeparkering. Evt. garasje på tomten inngår i de 120 m2 BYA og 

garasjen kan være på inntil 30 m2 BYA. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Her er ingen næringsarealer på området ut over at utleie av naust/båtopplag kan bli aktuelt i felt BKB 

nede ved sjøen. 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Felt BFS gir plass for fire eneboliger. 

Illustrasjonsplanen viser 26 frittliggende fritidsboliger og syv fritidsboliger i rekke, til sammen 33 

fritidsboliger. 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det er lagt vekt på at fritidsboligene er samlet i grupper for å gi sammenhengende grøntområder og 

mest mulig bevaring av eksisterende terreng.   

Her er gode sol- og vindforhold. Nærhet til sjøen og mulighet for båtplass er en viktig del av miljøet.  

6.5 Parkering 
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. Valnes er i sone C.  

For boliger er kravet 1,4 bilplasser og 2 sykkelplasser pr. boenhet større enn 50 m2 BRA. 

For fritidsboliger er kravet 1,2 parkeringsplasser pr. boenhet. Det er ikke krav om sykkelparkering. 

For boligene etableres parkeringsplassene på egen tomt. For fritidsboligene etableres 

parkeringsplassene på samme tomt som aktuell bygning (5 stk.) eller på fellesareal (fellesanlegg) (26 

stk.). Se beregning nedenfor.  

Det vil ikke anlegges garasjer på felles parkeringsplass. 
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Virksomhet Enhet Bil Sykkel

Krav

Boliger Pr. boenhet 1,4 2

Fritidsbebyggelse Pr. boenhet 1,2 0

Område BFS/BKB

Boliger 4                      6          8         

Område BFF

Fritidsbebyggelse frittliggende 26                   31        

Område BFK

Fritidsbebyggelse konsentrert 7                      8          -     

37                   45        8         

Parkering på egen tomt 11                   

Felles parkeringsplass 26                   

Samlet parkering 37                    

  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
El-kraft tilknyttes eksisterende nett. Det etableres ny nettstasjon i planområdets sydvestre del. 

Vanntilførsel tilkobles eksisterende nett, cfr. pkt. 5.13 foran. Ledninger legges i nye veitraséer. 

Avløp tilkobles eksisterende nett, cfr. pkt. 5.13 foran.  

Slukkevann hentes fra det nye vannledningsnettet.  

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst, varelevering 

Adkomst til boligområdet BFS og BKB er fra den eksisterende veien, Margarinfabrikken. Her er det 

også adkomst til rekken med fritidsboliger, BFK, ved sjøen.  

Ny bebyggelse på selve Drangsethaugen har adkomst fra Skutvika som to stikkveier. Disse er ikke 

forbundet for å unngå store terrenginngrep.  

Felles parkeringsplasser har avkjørsel fra Skutvika og fra Margarinfabrikken.  

6.7.2 Utforming av veger 

Nye interne veier er gitt en kjørebanebredde på 3,5 m med tillegg på 0,5 m grøft/sneopplag på hver 

side. Dette følger Statens vegvesens håndbok N100 for vei type B6. 

Den eksisterende veien, Skutvika, har en kjørebanebredde på 4,0 m med tillegg for grøft/sneopplag. 

Margarinfabrikken har en kjørebanebredde på 5,0 m med 1,5 m tillegg på hver side for 

grøft/sneopplag. 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest for noen av fritidsboligene skal vann- og 

avløpsanlegg være ferdigstilt. 
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6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten er god, med lite trafikk og lite stigning på veiene. 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Alle veier er felles, privat eiet, med unntak av Skutvika som er kommunal vei.  

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg ut over ny nettstasjon for el-kraft. 

6.9 Miljøoppfølging 
Ingen spesielle elementer. Kommuneplanen har ikke krav om tilretteleggelse for fjernvarme i Valnes. 

6.10 Universell utforming 
Universell utforming skal imøtekommes i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk.  

6.11 Uteoppholdsareal 
For boligene er det uteoppholdsareal på hver tomt. Tomtene er på ca. 0,6 daa og med normal 

størrelse på bebyggelsen gir dette et ubebygget areal på ca. 500 m2 på hver tomt.  

For fritidsboligene er det ikke krav om uteoppholdsareal på hver tomt. Det er tilstøtende friområder 

på til sammen 5,5 daa som fordelt på 24 fritidsboliger gir ca. 230 m2 uteoppholdsareal for hver. 

Tomtene har gode sol- og vindforhold. Den eksisterende vegetasjonen i friområdene gir gode og 

skjermede uteoppholdsarealer.  

Det legges vekt på å bevare eksisterende vegetasjon der dette er mulig ut fra de byggetekniske 

forholdene. 

6.12 Kollektivtilbud 
Buss kjører Valnesveien, ca. 50 m utenfor planområdet, se pkt. 5.9.4 foran.  

6.13 Kulturminner 
Her er ikke registrert kulturminner. 

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Vanntilførsel bygges ut fra eksisterende ledningsnett, se pkt. 5.13 foran.  

Spillvann føres til eksisterende ledningsnett, se pkt. 5.13 foran. 

6.15 Plan for avfallshenting 
For boligbebyggelsen hentes avfall av IRIS som standard avfallsdunker.  

For fritidsbebyggelsen er det i dag ingen annen ordning enn «gul sekk» som settes ut til vei og hentes 

av IRIS når det er dag for restavfall. I planen er to punkter for samling av avfallssekker, ved 

parkeringsplassene, mot Skutvika.  

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder. Det anbefales ingen spesielle avbøtende 

tiltak, se pkt. 8.9. 
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6.17 Rekkefølgebestemmelser 
Før rammetillatelse gis  

• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. 

• Plan for avfallshenting skal være utarbeidet. 

• Skisseplan for nødvendige offentlig infrastruktur skal være godkjent. 

Før igangsettingstillatelse gis  
• Skal det foreligge godkjent utomhusplan.  
• Detaljplan for offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen 

skal være skriftlig godkjent av Bodø kommune.  

• Offentlig infrastruktur være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  

• Det skal gjøres kartlegging av mulig forurensing i grunnen, og det stilles krav om en 

tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap.2. 

Tiltaksplan skal være godkjent av Bodø kommune før det gis igangsettingstillatelse. 

• Ved uttak av masser på mer enn 150 m3, skal massebudsjett og –regnskap utarbeides. 

Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene. 

Før brukstillatelse gis  
• Veier, parkering og adkomst skal være ferdig opparbeidet.  
• Sikringsgjerde mot fjellskrent i område BFF1 skal være oppsatt.  

• Skal vann- og avløpsanlegg og tilknytning til anlegget være ferdig opparbeidet. 
• Det kan gis ferdigattest for deler av anlegget så fremt det har en naturlig avgrensning og er 

ferdigstilt i henhold til godkjent situasjonsplan og gitte tillatelser. 
• Utomhusplan skal være utarbeidet, jfr. § 2.10. 

• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. 
• Løsning for avfallshåndtering skal være godkjent av renovasjonsselskap. 

• Skisseplan for nødvendige offentlig infrastruktur skal være godkjent. 
• Dokumentasjon på at eventuelle overskuddsmasser er ført til godkjent deponi, jfr. § 2.15.  

7 Konsekvensutredning 
Som beskrevet under pkt. 2.5 foran: 

Ved avklaring i oppstartmøte 28.04.2021 og (foreløpig) konklusjon: 

a.     Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Begrunnelse: 
Forslag til bruk av området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men det er i tråd med 
gjeldende regulering og bruk av området. Kommuneplanens arealdel vil bli oppdatert for å i stor grad 
legge til rette regulert bruk og hva som er utbygd.  
  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Planen er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men det er i tråd med gjeldende regulering og 

bruk av området, dog med endring fra boliger til fritidsboliger. Her er ingen endringer ut over dette.  
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8.1 Stedets karakter 
Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget skogfelt til en tettere 

bebyggelse. Sett utenfra vil imidlertid endringen være beskjeden etter som den eksisterende 

vegetasjonen på toppen av Drangsethaugen og viktige skråninger vil bli bevart innen friområdene. 

Dette vil skjerme virkning av endringen. 

8.2 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer. 

8.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Som beskrevet under pkt. 5.6 er her ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

8.4 Uteområder 
Planområdet brukes i liten grad som uteområde for de som bor i Valnes. En utbygging her vil i liten 

grad gi endringer i forhold til dagens situasjon. 

8.5 Trafikkforhold 
Utbyggingen på Drangsethaugen med 24 nye fritidsboliger vil gi noe økt trafikk på veien Skutvika.  

Det er ingen endringer i kollektivtilbudet. 

8.6 Barns interesser 

Fritidsboligene har store åpne arealer for barns lek.  

8.7 Universell tilgjengelighet 
Her er ingen endringer. Der plan- og bygningsloven krever dette vil dette følges opp i bebyggelsen. 

8.8 Energibehov – energiforbruk 
Utbyggingen med 31 fritidsboliger og 4 boliger vil kreve oppgradering i el-tilførselen til området. Det 

vil bli etablert ny nettstasjon i sydvestre del av planområdet. 

8.9 ROS 
 

Virkning: 
Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4 

Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig 4 21    
Sannsynlig 3     
Mindre sannsynlig 2 6 15   
Lite sannsynlig 1 5 1   
 
Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. 

1: Masseras/skred, 5: Tidevannsflom, 6: Radongass, 15: Vei, bro, kollektivtransport, 21:  

Kraftforsyning 

Det anbefales følgende tiltak: Ingen avbøtende tiltak.  
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ROS-analysen viser at her er ingen særlige tiltak som må gjennomføres ut over å legge duk mot 

radongass og etablering av ny nettstasjon for el-kraft. 

Her er ingen flomfare, spesielle vindforhold, støy, luftforurensning, forurensning i grunnen, 

beredskap og ulykkesrisiko. 

8.10 Jordressurser/landbruk 
Området vest for Margarinfabrikken er registrert som «fulldyrka jord», se pkt. 5.8 foran. Her har ikke 

vært drevet slått eller annen drift etter hva vi kjenner til. Området er reguler til boliger i gjeldende 

reguleringsplan.  

Det meste av selve Drangsethaugen er registrert som «produktiv skog», se pkt. 5.8 foran. Her er 

svært grunt marklag. Så langt vi kjenner til er her ikke drevet noen form for skogsdrift. Området er 

reguler til boliger i gjeldende reguleringsplan. 

Dette planforslaget vil ikke gi nye konsekvenser i forhold til gjeldende plan.  

8.11 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 

Anlegg av ny vanntilførsel og anlegg av nytt avløpssystem, se pkt. 6.14 foran. 

• Trafo 

Ny nettstasjon etableres i sydvestre del av planområdet, se pkt. 6.6 foran. 

8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planen medfører ingen direkte virkninger for kommunen. 

8.13 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen vil ved utbygging gi lite økning for næringsinteresser i nærområdet.  

8.14 Interessemotsetninger 
Naboer i bebyggelsen nord for planområdet frykter at ny bebyggelse vil komme for nær dem og 

forstyrre utsikt og privatsone. Allerede ved utbyggingen nord for planområdet forelå det 

reguleringsplan for Drangsethaugen. Det skulle derfor ikke være noen overraskelse at her nu 

planlegges ny bebyggelse. I det foreliggende planforslaget angir byggegrensen at det vil bli min. 12,3 

m mellom gammel og ny bebyggelse. Her er det også et vegetasjonsbelte som skjermer.  

For plassering av nye boliger i felt BFS følges innspillet fra nabo i syd for å redusere tap av utsikt. 

Statsforvalteren tar opp spørsmålet om byggegrense mot sjø dersom kommuneplanens arealdel skal 

gjelde. Oppstartmøtet slo fast at det er den eldre detaljreguleringsplanen som skal gjelde og at 

kommuneplanen skal oppgraderes. Dette planforslaget følger den eldre planen.   

8.15 Avveining av virkninger 
Planen følger overordnet plan. Her er ingen nyanlegg ut over ny nettstasjon for el-kraft, ny 

vannforsyning og nytt avløp. Kommentarer fra naboene skal være ivaretatt gjennom 

planbestemmelsenes krav i rekkefølgebestemmelsene. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Innspill 
Vi har mottatt disse innspill innen fristen 14.06.2021 til melding om planoppstart: 

1. Bodø kommune, Vei og trafikk 

E-post 02.06.2021.  

• «Parkeringsplasser innrettes slik at det er manøvreringsareal utenfor kommunal vei.  

• Avkjøringer kan reguleres inn, plasseres/ utformes slik at krav om trafikksikkerhet og sikt 

ivaretas.  

• Det forutsettes at overvann håndteres på egen tomt, (internveier/ parkeringsplasser) og ikke 

ledes inn mot kommunal vei.  

• Avfallsanlegg?»  

 

Vår kommentar: 

Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. 

 

2. Saltstraumen kommunedelsutvalg 

E-post 03.06.2021.  

Uttalelse etter møte i kommunedelsutvalget 26.05.2021, sak PS 21/16: 

• «Lokalkjente på Valnes hevder at området som foreslås regulert til boliger (F1-F4) består av blaut 

leire/kvikkleire. Dette er et tema som bør tas inn i ROS-analysen. 

• Veien forbi feltet på sørsida (Skutvika) er i en svært dårlig forfatning. Veien betjener i dag ca. 25 

fritidsboliger og noen fastboende. Veien vil ved utbygging av feltet bli i belastet med stor 

anleggstrafikk og vil ved ferdigstillelse av feltet være adkomst til ytterligere 25 hytter. Det kreves 

derfor at det i reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser tas inn at veien skal opparbeides til 

kommunal standard før anleggsarbeidet igangsettes. 

• Det ønskes innregulert 2-3 boligtomter mellom ungdomshuset og den første boligen i Skutvika, 

med avkjørsel til Skutvika.» 

Vår kommentar: 

Spørsmålet om kvikkleire følges opp som del av rekkefølgebestemmelsene. Nye boligtomter 

med adkomst fra Skutvika kan ikke medtas i denne planen idet planområdet ikke går ned til 

Skutvika her. Innspillet tas for øvrig til orientering og følges opp i det videre arbeidet med 

planforslaget. 

 

3. NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat 

E-post 10.06.2021.  

Generelle kommentarer og viser til deres veiledere og verktøy. 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet 

i planen. 

Vår kommentar: 
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Tas til orientering. 

 

4. Nordland fylkeskommune 

Brev datert 14.06.2021.  

Generelle kommentarer og viser til Fylkesplan for Nordland  

• kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap: a, b, c, l, m og n  

• kap. 8.5 Kystsonen: c, f, h og i 

• kap. 8.6 Klima og klimatilpasning: b, c og d 

Kulturminner 

«Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som 

fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ingen merknader til 

planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.» 

Vår kommentar: 

Tas til orientering og innarbeides i planforslaget. 

 

5. Statsforvalteren i Nordland 

Brev datert 23.06.2021.  

«Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel av 14.06.18 avsatt som rent LNFR-område, 

mens den eldre reguleringsplanen fra 2007 legger til rette for etablering av boligfelt. Ettersom 

det aktuelle området, som i hovedsak er lagt ut til byggeområde i reguleringsplanen fra 2007, i 

senere arealplan er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde, vil det være motstrid 

mellom planene. I henhold til plbl. § 1-5 vil ny plan ved eventuell motstrid gå foran eldre plan for 

samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen. I kommuneplanen § 1.1.2 slås det 

fast at alle vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel.  

Statsforvalteren er usikker på hvorfor kommunen for det her aktuelle området har valgt å 

fastsette motstridene arealformål i de ulike plantypene. Ettersom det her området er ment å 

være et byggeområde, jf. kommuneplanens bestemmelse 1.1.2, burde arealet vært avsatt i 

samsvar med reguleringsplanen. Arealdelen ville da i større grad synliggjøre den reelle juridisk 

bindende arealbruken. 

Byggegrense sjø  

Hverken kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen fra 2007 har fastsatt byggegrense 

mot sjø. Det alminnelige tiltaksforbudet etter plbl. § 1-8 andre ledd i hundremetersbeltet langs 

sjøen gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller 

reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. Byggegrense gjelder for også for eldre planer etter 

1985-loven. 

En byggegrense i arealplan kan enten innskrenke eller utvide den forbudssonen som følger av § 

1-8 andre ledd. At forbudet i § 1-8 kan settes til side eller innskrenkes av kommunale arealplaner, 

innebærer ikke at kommunen står fritt til å åpne for bygging i strandsonen. Ved all planlegging i 

hundremetersbeltet langs sjøen plikter kommunene å legge vekt på de særskilte 
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arealdisponeringshensyn som er angitt i lovbestemmelsens første ledd. I Ot.prp. nr. 32 (2007-

2008) s. 64 fremholder departementet at bygging i strandsonen bare bør tillates på arealer som 

ikke har verdi for andre formål, som blant annet landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold og 

kulturmiljø. Der det tillates videre bygging på arealer som allerede er delvis utbygd, bør allmenne 

turveier og friarealer innpasses. Videre fremholdes det i proposisjonen at nye bygninger bør 

trekkes så langt unna sjøen som mulig, og at utvidelse av eksisterende bygninger bør skje i 

retning bort fra sjøen. Det som her er fremholdt i lovens forarbeider, må betraktes som 

veiledende retningslinjer for kommunenes fremtidige arealplanlegging i strandsonen.  

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 175 gis det for øvrig uttrykk for at gamle reguleringsplaner som 

ikke er gjennomført, bør revurderes dersom de ikke følger opp intensjonene i de nye 

bestemmelsene. Det forventes derfor ut fra dette at det i utarbeidelse av nytt plangrunnlag tas 

stilling til bruken av strandsonen, og da spesielt område F1 i gjeldende reguleringsplan.» 

Statsforvalteren ber også om at oversendelses av plankartet i SOSI-format og minner om 

Statsforvalterens ansvar om samordning av innsigelser i plansaker. 

Vår kommentar: 

Tas til orientering. I oppstartmøtet med Byutvikling Plan fremholdt kommunen:  

«Forslag til bruk av området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Men det er i tråd 

med gjeldende regulering og bruk av området. Kommuneplanens arealdel vil bli oppdatert 

for å i stor grad legge til rette regulert bruk av hva som er utbygd.» 

6. Trine Dreiås, Valnesvika 3, gnr. 110/127 

e-post 18.05.2021. 

Påpeker at i den oversendte situasjonsplanen er det mindre avstander mellom deres bolig og nye 

fritidsboliger i forhold til gjeldende reguleringsplan. Ber om nærmere informasjon om avstand, 

boligtype og størrelse når dette er avklart. 

Vår kommentar: 

Tas til etterretning for utsendelse av nærmere informasjon når planforslag er utformet. 

 

7. Arturas Kin, Valensvika 5, gnr. 110/127 

Svar 16.05.2021 via Altinn. 
 
«Jeg liker ikke at huset skal stå foran mitt hus, fordi jeg lette fred i naturen … derfor jeg kjøp eget 
hus.»  
 

Vår kommentar: 

Tas til orientering. 

 

8. Marit Dahlmo og Dagfinn Ståle Alfheim, Valensvika 11, gnr. 110/127 

Svar 20.05.2021 via Altinn. 
 
«Grunnet plassering av de nye hyttene vil de gi innsyn inn i vår stue og kjøkken som ligger i andre 
etasje. Ved å flytte de lengre bak vil det redusere innsynet for begge parter. Det vil også gi bedre 
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plass mellom hyttene og øke trivselen for alle. 
Ønsker en befaring for å finne den beste løsningen for alle.» 

 
Vår kommentar: 

Tas til orientering. 

 

9. Helge Viktor Sakariassen, Valnesveien 284, gnr. 110/66 

Svar 24.05.2021 via Altinn. 
 

«Ber om at bygg 110/137 (F1) og 110/138 (F2) flyttes mot byggelinje i øst. Slik byggene er 
plassert nå står de foran stue/ kjøkkenvindu i vår bolig 110/66.»  
 
Ber også om nærmere informasjon om høyder og størrelser på ny bebyggelse. 
 

Vår kommentar: 

Tas til orientering og følges opp i planarbeidet. 

10 Avsluttende kommentar 
Planforslaget følger prinsippet for gjeldende plan med det som følger av endring fra boliger til 

fritidsboliger. Kommuneplanens arealdel vil bli oppjustert til å følge denne planen.   

11 Vedlegg 
Ingen ut over illustrasjonsplan. 

 
 


