
 
 

 
 

 
REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE  
 
  
Husåsen Vest, Skau. PlanID; 2021012  
  
Møtedato: 30.11.21.    
  
Deltakere fra forslagsstiller: Norsia Utvikling AS ved Thomas Schøning.   
Deltakere fra plankonsulent: Boarch Arkitekter ved Gisle Jakhelln og Aleksandar Maricic.    
Deltakere fra kommunen: Berit Pedersen, Line Fornes Frantzen, Mats Marthinussen, Stig Christoffer  
Solli og Kjetil Christensen.    
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER  
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf: BOARCH arkitekter a.s ved Gisle Jakhelln, Postboks 324, 
8001 Bodø, Tlf. 93 409 409, e-post: gisle@boarch.no   
  
Beskrivelse av planområdet.  
Planavgrensningen inngår i vestre del av boligområde B i kommuneplanen, med unntak av området 
nordvest for fylkesveien. Planen følger eiendomsgrensene for eiendommene angitt under. Planen 
omfatter også nytt kryss med Fv. 834. Gnr/bnr:   
  
Planområdet omfatter disse eiendommene: g.nr. 23 23/4, 23/9, 23/12, del av 1/4 23/35 og 1/2 
23/152  
  
Adresse: Skau  
  
Størrelse: ca.30 dekar.   
  
Beskrivelse av planforslag   
Planen legger til rette for utbygging av området med boliger, i det vesentlige frittliggende 
eneboliger, men også konsentrerte boliger som rekkehus el.l. i nordre område nær Fv. 834.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET  
Norsia utvikling AS har kjøpt eiendom på Skau hvor de ønsker å utvikle boliger. Bolig er i tråd med 
KPA og gjeldende reguleringsplan. I vestre del planlegges det mindre boliger, rekkehus/leiligheter. Et 
tilbud man ser behov for på Skau.   
  
Det er ønskelig å få til en god tilkobling/kryssløsning mot fylkesveien og en har derfor hatt dialog 
med fylkeskommunen angående kryssløsning. Det er ønskelig å sikre best mulig stigningsforhold for 
internveiene. Det er ingen utfordringer knyttet støy, da bebyggelsen vil ligge utenfor gul støysone og 
utenfor byggegrense mot fv.  
  



Planen følger i stor grad eksisterende vei til vanntårnet. Omfatter eiendommen til Norsia utvikling 
samt tilgrensende naboeiendommer der det er nødvendig. I østre del følger planavgrensningen 
delvis veikant på dagens vei.   
  
Innledningsvis diskutert areal til forretning. Dette har man gått bort i fra pga for lite areal tilgjengelig 
på tomten hvor det var aktuelt. Heller ikke videreført forslag om barnehagetomt (vil fortsatt inngå i 
gjeldende plan utenfor planområdet).  
  
Planområdet redusert etter tilbakemelding fra BK etter avklaringsmøte.   
  
Vassdrag:   
Plankonsulenten opplyste at det i forslaget er lagt inn en buffer langs deler av Mølnelva, mellom 
bebyggelsen og vassdraget. Fylkesveien vil fungere som en barriere mot sjøen. Hensyn til sjø og 
vassdrag vurderes i stor grad å være ivaretatt. Terrenget tilsier at flomfare ikke er en vesentlig fare 
innenfor planområdet. Tenker at det kan være grøntområde på motsatt side av elven med 
bruforbindelse fra nordsiden.   
  
BK opplyser om at bestemmelsen om byggeforbudet i 50 m sonen fra vassdrag, nedfelt i 
bestemmelsene til kommuneplanen, fortsatt gjelder. Dersom man skal avvike denne bestemmelsen 
må man redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort. Mtp terreng ser man at det likevel kan være 
aktuelt å bygge nærmere. Grunnforhold må undersøkes samt NVEs flomberegninger. Viktig å sikre 
naturlig kantvegetasjon mtp erosjon ved flom. Ønskes regulert inn en buffer med grønnstruktur 
langs elva.  
  
Eksisterende bebyggelse (grillhytte) tenkes videreført. Ikke kritisk bebyggelse mtp flom. Det viktige 
er at det sikres avstand fra boliger/bygg med varig opphold.   
  
Sannsynligvis fisk i elva og muligheter for fiske. Aktuelt med en sti langs elvekanten og sikre mulighet 
for å komme seg til elva og sikre ferdsel langs elva. Stier/turforbindelser kan vises i planen som 
stiplete linjer.  
  
Naturmangfold og friluftsliv (fri ferdsel, allmenne friluftsinteresser) må ivaretas i planen.   
  
Forholdet til gjeldende reguleringsplan:   
Gjeldende reguleringsplan oppheves der den nye reguleringsplanen overlapper denne. Positivt at 
det legges opp til at man kan videreutvikle tilgrensende boligområder og planforslaget må redegjøre 
for hvordan dette er løst.    
  
Behov for utredninger/vurderinger:  

• Grunnforhold  
• Friluftsliv  
• Trafikk. Forutsetter dialog mot fylkeskommunen mtp. nytt kryss, sikt mm.   
• Barn og unges interesser. Undersøke om området brukes av barn i dag.   
• Naturmangfold. Enklere kartlegging av naturverdier.   
• Kulturminner. Ingen kjente. Generell aktsomhet gjelder.   
• Naturfare: Kvikkleire, flom  

   
Vei og trafikk  
Må være snuløsning og god framkommelighet for store kjøretøy, bla. for renovasjon. Eksisterende 
vei til vanntårnet er god/bred.   
 



Diffust hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av veien i dag, dette må avklares. Etablert 
kommunal infrastruktur i veien, men ligger på privat grunn. Bodø kommune har innledningsvis 
vurdert at det ikke er ønskelig å overta veien, men må ha permanent atkomst- og bruksrett for å 
sikre muligheten til vedlikehold av vanntårnet. Tiltakshaver ser for seg at veien fradeles som egen 
eiendom. Nye boliger må sikres atkomstrett til veien. Avtale med grunneiere.  
 
Teknisk infrastruktur:   
Etablert kommunalt vann og avløp i veien opp til vanntårnet med muligheter for påkobling. 
Eksisterende VA anlegg (slamavskiller/pumpestasjon) er i dårlig forfatning og må oppgraderes.  
Ledningskart oversendes plankonsulent.   
 
Med bakgrunn i at det er behov for oppgradering av VA- anlegg, må det varsles oppstart av arbeid 
med utbyggingsavtale, som del av dette planarbeidet. 
 
Medvirkning  
BK oppfordrer til informasjonsmøte og god dialog med naboer. Tiltakshaver planlegger nabomøte i 
oppstartsfasen. Folkemøte kan bli aktuelt når man har konkrete løsninger å presentere.   
   
Øvrig  

• Orientert om plangebyr og nytt betalingsregulativ fra 1.1.22.  
• Krav om å oppgi maksimalt antall boenheter  
• Fremdrift: Grenseoppmåling fortløpende og deretter så raskt det lar seg gjøre.   
• Utbyggingsavtale: Venter svar fra VA ang. kapasitet.   
• Strøm og nett avklares direkte med netteier.   
• Orientert om pågående rullering av KPA. Planlagt vedtak juni 2022.   
• Orientert om krav til planleveranse  
• Planen må redegjøre for massehåndtering  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET.  
Kommuneplanen  
I kommuneplanen er arealet avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende.   
  
Kommunedelplaner  
Ikke aktuelt.   
  
Andre føringer  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gjeldende reguleringsplaner  

- Reguleringsplan for Skaug, vedtatt den 19.06.1981. 
- Reguleringsplan for hovedvannledning og høydebasseng, Skaug, vedtatt den 13.02.2014. 

  
Tilgrensende reguleringsplaner  
 Ingen 

  
Pågående planarbeid  
 Revisjon av kommuneplanens arealdel.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 



AVGRENSNING AV PLANEN  

Stort sett god nøyaktighet på eiendomsgrenser. Når det gjelder eiendomsgrensen på Gnr. bnr. 

23/27, har det kommet inn nye opplysninger i etterkant av oppstartsmøtet der det viser seg 

at det har vært kart og oppmålingsforretning på eiendommen i 2012. Det var bare ikke blitt 

matrikkelført. 

Om det skulle bli en justering av eiendomsgrensen, i det aktuelle området, får man justere 

plangrensen etter nye koordinater. I forbindelse med planarbeidet og når matrikkelen er 

oppdatert. 

Arealet på planer er på 30. 537 m2 

Det er behov for å korrigere planavgrensningen i f.t. veiskulder for etablert internvei øst i feltet, 
veikant bør måles opp for å få korrekt veiskulder og grøft.   
 

BK foreslår noen endringer i planavgrensningen: mot elv (følge eiendomsgrensen i elv), mot 
fylkesveien og i øst bla. for å få unngå restarealer i tilgrensende planer. Stig sender forslag til ny 
planavgrensning. Etter oppmåling korrigeres plangrensen til nye grenser.   
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 overordnet kommuneplan.   
  
Begrunnelse fra kommunen  
Begrunnelsen støttes.   
  
GEBYR  

Gebyrkravet stiles til: Norsia Utvikling AS v/Thomas Schøning, Sjøgata, 34, 8006 Bodø.   
E-post:  tschoning76@gmail.com. 
 

Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ.  
  
Plansaker hvor det ikke kan dokumenteres fremdrift vil bli avsluttet etter 12 mnd fra 
oppstartsmøtet. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet.  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FRAMDRIFT  
Det forventes normal framdrift i denne plansaken.   
  
MEDVIRKNING  
Bør ha møte med tilgrensende/berørte grunneiere ved oppstart og et større folkemøte ved offentlig 
ettersyn.   
  
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE  
I utgangspunktet ikke aktuelt med utbyggingsavtale, men dersom det viser seg at kommunal 
slamavskiller og pumpestasjon ikke har kapasitet til planlagt utbygging, må det varsles om oppstart 
av arbeid med utbyggingsavtale samtidig med oppstart av planarbeidet.    

mailto:tschoning76@gmail.com


  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 og eventuell KU / oppsummering av KU.  
• Planbestemmelser.  
• Eventuell KU  
• Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen, f.eks digital 3D modell.  

• Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument 
i Open Document Format.  

• Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte  
  
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN  
Gjennomgås i møtet.  
  
Legges ved referatet.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  
KONKLUSJON  

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan.  
  

Saksbehandler 1 er Kjetil Christensen og saksbehandler 2 Line Fornes Frantzen  
  
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: Kjetil Christensen og Line F. Frantzen 

 _________________________________________  
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.  
 


