
  
BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
Beskrivelse for planarbeid Saltstraumveien Gnr/Bnr: 76/3 og 76/57  

Fløberget hyttefelt i Bodø kommune. 

20.09.2021 

Viser til avklaringsmøte 9.september 2021 og kontakt vedrørende oppstart planarbeider 

ved Fløberget hyttefelt i Saltstraumen i Bodø kommune. 

Formålet med planen 

Det er ønskelig å tilpasse formålet til gjeldende nabogrense i området. Videre er det et 

ønske å øke utnyttelsen i området fra dagens 11 fritidsboliger til nytt forslag som er på 22 

fritidsboliger. I tillegg er det ønskelig å se på eksisterende naust samt å beholde de naust 

som er innregulert i planen fra før. Friluftsområdet mot sjøen ønskes opprettholdt og 

området avgrenses ved de naturlige skrenter i landskapet.  

Adkomst/turvei ivaretar hensynsonen for friluftsliv gjennom hyttefeltet og kobles mot 

området med fornminner sør for saltstraumveien og videre mot stinettet til Saltstraumen 

hotell.  
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Avgrensning av planområdet og virkninger utenfor planområdet 

Forslag til planavgrensning vises i vedlagt kart i målestokk 1:200 som markert gul linje.  

Det foreslås å legge plangrensa i nye oppmålte eiendomsgrenser.  

 

 
Kartutsnitt Google earth. 

 

Fløberget 
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Kartutsnitt med formål fra kommunedelplan for Saltstraumen og eksisterende 

reguleringsplan for Fløberget Hyttefelt.

 

16.08.2021Dato:

Saltstraumveien 1054

1:1500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det planlegges å bygge ut området med 22 fritidsboliger i henhold til gjeldende krav for 

fritidsboliger i kommuneplanen.  

Hyttene utformes slik at de i hovedsak følger høydekotenes lengde. Kotene bukter seg på 

tomta, noe som vil gi en variasjon i hvilken retning gavlene ligger og et mer spennende 

forhold imellom de nye hyttene som helhet og landskapet. Maksimal størrelse vil bli 120 m2-

BYA, maksimal gesimshøyde og mønehøyde hhv. 4,5 m og 6,5 m jfr. bestemmelser i 

KPA2018-30. Hyttene plasseres innenfor hyttetomtenes 4-metersgrense som ivaretar 

brannsikkerhet og god avstand til fri sikt imellom hyttene.  

I tillegg planlegges det ivaretakelse av eksisterende båtutsett. Det planlegges også 

opparbeidelse av felleshus med toalett til bruk for besøkende og eiere av fritidsboligene i 

dagens naustområde.  

Funksjonell  og mil jømessig kvali tet 
 

Avkjørsel fra Saltstraumveien planlegges opprettholdt slik den foreligger i gjeldende plan. 

Adkomstveien planlegges justert i henhold til dagens opparbeidede vei inn til feltet. Avsatt 

areal til felles parkering langs saltstraumveien opprettholdes for besøkende eller de som 

gjester området for rekreasjon. Parkering for fritidseiendommer anlegges ved 

fritidsboligene. 

En bedring av adkomstforhold vil bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede.  Det er 

eksisterende vei ned til sjøen, denne beholdes og oppgraderes. Tilrettelegging for 

friluftsområde er beskrevet i pkt under. Det er planlegges 22 hyttetomter på området. Det 

er tre hytter på eiendommen som inngår i ny plan. Disse blir ivaretatt i ny tomteinndeling. 

Slik beskrevet under vil plassering av hytter i hovedsak følge koter i terrenget.  

Det er et ønske at utbyggingen i størst mulig grad skal benytte trevirke som 

konstruksjonsmateriale og fasadekledning. I tillegg skal hyttene plasseres slik at de 

begrenser terrenginngrep i størst mulig grad. Sprenging og fyllingsarbeider skal reduseres til 

et minimum. Der det er behov for slike terrengtilpassinger skal overganger bearbeides for å 

tilpasses naturlandskapet. 
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Ti l takets virkning på og t i lpassing t i l  landskap og omgivelser 

Planområdet ligger mellom saltenfjorden og saltstraumveien, ca 1 km fra Saltstraumen. 

Tomten ligger nordvendt og skrår ned mot havet. Landskapet er utformet slik at man får 

naturlige terrasser med fine og usjenerte tomteareal. Man vil få fine utsiktslinjer til 

saltenfjorden foran og mellom fritidsboligene i rekken foran. Høydeforskjellen til 

bakenforliggende hytter varierer fra 3-8 meter. Man vil også få sol fra sør på dagtid, da 

den største høydeforskjellen ligger mellom hyttefeltet og fritidsområdet nede ved havet. 

Ettermiddagssol fra vest vil gi gode solforhold nede ved havet. Dette gir utmerkede forhold 

for fellesområdene. 

Etter dronefotografering og befaring i området ser vi at området gir en naturlig 

tilrettelegging for flere tomter enn opprinnelig plan inneholdt, og at man fremdeles vil 

ivareta mål om private tomter og uteplasser for fritidseiendommene. Topografien i 

landskapet gir også en naturlig avgrensing mellom de private fritidseiendommene og 

friluftsarealene nede ved sjøen. I tillegg er vesentlige deler av bjørkekratt og tettvokst 

småskog fjernet for å få mer åpent landskap. I vest skal også en del granskog felles for å 

åpne opp og gi bedre solforhold i friområdet.  

Det er etablert en vei gjennom området og ned til havet. Herfra går det en godt 

opparbeidet vei som er koblet mot eksisterende stisystem helt frem til Saltstraumen hotell. 

Videre herfra går det også gruslagt stisystem under brua og langs straumen til kafe kjelen.  

Adkomsten gjennom området vil kunne ivareta hytteeiernes behov for adkomst til tomta 

og øvrige interesser innen friluftsliv og rekreasjon.  
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Kartutsnitt foreliggende forslag – 22 fritidsboliger.   
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Forholdet t i l  dagens plan 

Planområdet er innenfor hensynsone H530. Areal er avsatt i kommunedelplanen for 

Saltstraumen for å ivareta hensyn til friluftsinteresser og bevaring av naturmiljø.  

Vi kan ikke se at området er angitt på kommuneplanens arealdel (KPA) for hensynsone for 

friluftsliv eller landbruk 530. 

Det anføres at det er avvik mellom temakart og kartdata tilgjengelig på kommunens 

digitale kartdatabase. Det er derfor noe uklart ift til hensynssonen hva som er gjeldende for 

anliggende område.  

Basert på vår tolkning av det som ligger i forliggende kartdata ift til kommunedelplanen 

ser vi at hensynsonen H530 går rett gjennom området og kan se ut som den følger 

eksisterende etablert veitrasé. Det er vårt mål å ivareta hensynsonen ved at man 

viderefører og opparbeider eksisterende vei slik at det tilrettelegges for allmenn ferdsel 

også gjennom området, og videre til det stinettet som er etablert mot Saltstraumen hotell 

og videre under brua og fordi selve straumen.  

 I NVE Atlas finner vi ingen verneinteresser, naturforvaltningsinteresser eller naturfarer av 

betydning for planområdet.  

I planforslaget er det skissert 22 fritidsboliger i henhold til gjeldende utforming og arealkrav.  

Det vurderes at det planlagte prosjektet vil være et løft for området med en større 

fortetting og fornyelse av nåværende bebyggelse. Eksisterende veitrasé vil legge tilrette 

for en videre utvikling av området og ivaretar på denne måte også hensynet til allmenn 

ferdsel og friluftsinteressene slik vi ser det.  

Vesentl ige interesser som berøres av planinit iativet 

Tiltaket vil kunne komme i berøring med barn og unges interesser, friluftsinteresser, 

naturvernområder i sjø (Saltenfjorden), naboer og kommunedelsutvalget for Saltstraumen. 

I forhold til berørte grunneier innenfor planområdet er tiltakshaver eneste grunneier.  

Tiltaket vil ha liten innvirkning på overnevnte interesser, men det legges opp at 

interessenter og naboer informeres slik at disse kan komme med tilbakemeldinger både 

gjennom varsling og informasjonsmøte. 
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Nasjonal kartdatabase angir følgende berørte tema for vårt område i Fløberget, 

områdeanalyse vedlagt: 

100-metersbeltet Området ligger delvis innenfor 100 meters beltet kyst 
Dyrkbar jord Kart viser at det innenfor området er deler som ved 

istandsetting, kan etableres som drykbar jord. 
Friluftsområder Innenfor området er det utfartsområde og 

grøntkorridor herunder strandsone knapplund nord 1 
og sti mellom knapplundsmarka og knapplund nord. 

Radon Moderat til lav forekomst av radon i planområdet. 
Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse 

Det forekomst av fremmede arter og arter av særlig 
stor forvaltningsinteresse innenfor området. 

Løsmasser Viser hovedsakelig løsmassetyper som dekker 
fjellunderlag. Lite/begrenset grunnvannspotensial i 
løsmasser. 

Naturvernområdet Planområdet grenser til marint verneområde, 
Saltstraumen ID VV00003081 
 

Oppvekst og beiteområder Planen har nærhet til, oppvekst og beiteområder for 
fisk, Saltstraumen. 

Reindrift – årstidsbeite og 
vinterbeite 

Øvre del av planområdet ligger innenfor reindrift 
vinterbeite II. BrukerID WR Sesongområde 10. 

 

Det er ikke kjent at planinitiativet vil virke negativt inn på kulturminner eller biologisk 

mangfold. Tiltaket inneholder en tilrettelegging av adkomst til sjø og friluftsområdet, samt 

en bedring i tilknytning til eksisterende stinett i området.  

Samfunnssikkerhet/trafikksikkerhet 

Adkomst til fritidseiendommene er fra saltstraumveien og er på en oversiktlig rett strekning. 

Adkomstveien ivaretar også adkomst for nødetater mv.  
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Berørte offentl ige organer 

Ved oppstart foreslås det at følgende offentlige organer varsles:  

- Nordland fylkeskommune 

- Statsforvalteren i Nordland 

- Statens vegvesen 

- Salten brann 

- Salten friluftsråd 

- Helse og miljøtilsyn Salten 

- Iris Salten IKS 

- Byplan og Bodø ungdomsråd, kommunal veietat og vann- og avløpsetat – Bodø 

kommune 

- NVE 

- Bodø eldreråd  

- Råd for funksjonshemmede 

 

Samarbeid og medvirkning 

Ved oppstart av planarbeidet vil berørte myndigheter, grunneiere, naboer og andre 

berørte varsles og ha muligheten til å komme med spørsmål og innspill til planen. I 

planprosessen vil det også bli invitert til et åpent dialogmøte for interessenter og naboer 

hvor det blir informert om tiltakets art og utstrekning. Møtet vil bli lagt til høringsperioden for 

planen.   
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Konsekvensutredning 

Planer som omfattes av forskrift for konsekvensutredning beskrives i forskriftens §6 – 8. 

Paragrafene henviser til vedlegg 1 som beskriver planer og tiltak som skal ha planprogram 

eller melding og konsekvensutredning, og vedlegg 2 som beskriver planer og tiltak som 

skal vurderes nærmere. Under punkt 25 i vedlegg 1 står det følgende: «Nye bolig- og 

fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Øvrige punkter i 

vedlegget omhandler andre forhold enn i planen som er foreslått.  Ingen av punktene i 

vedlegg 2 vurderes å omfatte foreslått plan.  

Planen er i samsvar med overordnet plan. Det er derfor vurdert at planen ikke omfattes av 

forskrift om konsekvensutredninger – FOR-2017-06-21-854 

 

Vi viser til vedlagte tegninger og illustrasjoner.  

 

Vennlig hilsen 

Lise S Krist iansen 
 

 
 
99310172/ marhan@gnistark.no 
www.gnistark.no 


