
 

 Særutskrift 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

01.02.2022 9562/2022 2021/899 L13 
Byutvikling   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/6 Saltstraumen kommunedelsutvalg 09.03.2022 

22/8 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 11.03.2022 

22/5 Bodø eldreråd 14.03.2022 

22/9 Plan- og miljøutvalget 16.03.2022 

22/32 Bystyret 31.03.2022 

 
 

Sluttbehandling av detaljregulering for Drangsethaugen, 
Valnes 

 

Bystyrets behandling i møte den 31.03.2022: 
 
 

Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Drangsethaugen, Valnes, slik det er vist på kart med 
Plan ID 2021004, datert 26.10.2021, i bestemmelser sist revidert 11.02.2022 og planbeskrivelse 
datert 26.10.2021. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 16.03.2022: 
 
 

Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Drangsethaugen, Valnes, slik det er vist på kart med 
Plan ID 2021004, datert 26.10.2021, i bestemmelser sist revidert 11.02.2022 og planbeskrivelse 
datert 26.10.2021. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 



 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 14.03.2022: 
 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 

Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 
11.03.2022: 
 

Forslag: Fra Gunn Strand Hutchinson 

Rådet har ingen merknader til kommunedirektørens forslag til vedtak. 

  

Votering: enstemmig 

 

Rådets uttalelse:  
Rådet har ingen merknader til kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
 

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 09.03.2022: 
 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 



Kommunedirektørens forslag til innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Drangsethaugen, Valnes, slik det er vist på kart med 
Plan ID 2021004, datert 26.10.2021, i bestemmelser sist revidert 11.02.2022 og planbeskrivelse 
datert 26.10.2021. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Kjetil Christensen  
 
 
 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet har vært 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. 
 
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 planområdet. Det har bl.a. vært et ønske om å ta vare på 
kollen sentralt i planområdet, samt skråningen i nordvest.  
 
Det har i høringsperioden kommet inn et fåtall merknader, alle fra offentlige etater/institusjoner, der 
kun merknadene fra IRIS Salten medfører behov for endring av planbestemmelsene, se 
merknadsmatrisen for innhold og vurdering.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas, med de endringene som er gjennomført i 
planbestemmelsene etter offentlig ettersyn.  
 

  



Saksopplysninger 

 

Beliggenhet 

Planområdet ligger på Valnes, ved Valnesvika.  

 
Oversiktskart over planområdets beliggenhet.  

 

 
Utsnittet viser planavgrensningen 

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, av dette 
er 1,2 daa sjø. 
 



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. Planområdet for det nye planforslaget følger i all hovedsak avgrensningen av 
eksisterende plan, foruten områdene i nordøst (se utsnitt under).  
 
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.   

 

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. Med bakgrunn i at planområdet omfatter kupert terreng, er det 
satt strenge krav til terrengtilpasning og tilpasning til omgivelsene.  
 
Det er avsatt areal for boligbebyggelse i den vestre delen av planområdet, samt areal for kombinert 
bebyggelse med bolig/tjenesteyting.  
 
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 på kollen 
sentralt i planområdet, samt skråningen i nordvest.  
 

 
Kartutsnittet viser planforslaget ved offentlig ettersyn.  
 
 
 



Planprosessen  
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.   
 
Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden; 13.11.2021 og 27.12.2021, og det 
kom inn 6 uttalelser/merknader i høringsperioden. Disse er referert og kommentert under: 
 
Innspill 

Dato, avsender Merknad Vurdering 

IRIS Salten IRIS har i sak 21/54 besluttet at det skal 
planlegges for innføring av tvungen fritids-
renovasjon i Salten for Fritids bebyggelse. 
Dvs at «gulsekken» avvikles til bruk for 
fritidsrenovasjon og ekstra restavfall. 
 
IRIS ønsker at det reguleres inn tilstrekkelig 
areal for å kunne tilrettelegge for 
fritidsrenovasjon for felt BFF 1-3 og BFK. 
Felt BFK mangler avsatt areal (f_SAI) til 
avfallshåndtering og Iris ser at avsatt areal i 
felt BFF 1 og 2 er for lang unna for å kunne gi 
god kildesortering for bruker. Areal som 
avsettes må kunne håndtere tilstrekkelig 
antall oppsamlingsenheter som ivaretar 
gjeldene kildesorteringsløsning i Salten. 
Tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter må 
ses i sammenheng med antall 
fritidseiendommer som 
reguleringsplanen/planbestemmelsene 
omfavner, og tilførselsvei og arealet må 
utformes slik at renovasjonsbil har tilgang og 
kan snu. Snuplass og vendehammer skal 
være utformet iht NS 9432:2014. Areal for 
avfallshåndtering må ha fast dekke. Bodø 
kommune bør vurdere om avsatt areal (f_SAI) 
også skal omfavne øvrige bebygd 
fritidseiendommer i nærområdet. 
 
IRIS forslår endring/justering av 
planbestemmelsene: Punkt 2.10 
Avfallshåndtering: 4.2.5 Andre tekniske 
infrastrukturtraséer f_SAI 1-2 (2180) og  
7.1 Før rammetillatelse (felt BFS, BFF og 
BFK) 
 

Kommentarene fra IRIS er 
innpasset i plan-
bestemmelsene §§ 2.10, 
4.2.5 og 7.1.  
 
IRIS’ forslag om at det 
inntegnes et tredje 
avfallspunkt er ikke tatt til 
følge, men at område BFK 
leverer sitt avfall på 
oppsamlingspunkt SAI 1 
(nær ungdomshuset).  

Nordland 
fylkeskommune 

Ingen vesentlige merknader.  Tas til orientering.  

Saltfjellet 
reinbeitedistrikt 

E-post datert den 02.12.21; Saltfjellet 
reinbeitedistrikt er svært skeptiske til 
endringer som vil gi økt bebyggelse og 
ferdsel i dette området. Vi har store 
problemer i dag i forhold til alle gjerdene som 
er i dette området inklusive gjerder rundt 
eksisterende fritidseiendommer. Vi mener 
disse forholdene må ordnes opp i før 

Administrasjonen har 
drøftet uttalelsen med 
Saltfjellet Reinbeitedistrikt 
og Reinbeitedistriktet har på 
dette grunnlaget endret sin 
uttalelse (se under).  
 
 
 



ytterligere utbygging finner sted. Vi stiller 
gjerne opp på befaring/møte for å finne 
løsninger på dette. 
 
E-post den 11.02.22; Viser til vår tidligere 
uttalelse til denne planen datert 02.12.21 
samt telefonsamtaler med saksbehandler. I 
forhold til vår uttalelse forstår vi at det er 
behov for ei nærmere presisering: 
 
Saltfjellet reinbeitedistrikt har ingen 
innvendinger mot den foreslåtte 
detaljreguleringen av Drangsethaugen.  
 
Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at vi 
har store problemer med en del gjerder i 
Valnesområdet, og vi antar at noen av disse 
ikke er lovlig oppsatt. Vi håper derfor at Bodø 
kommune kan ta tak i saken og se om vi i 
fellesskap kan se på muligheter for å bedre 
situasjonen.  
 

 
 
 
Tas til orientering og 
anmodningen om 
befaring/oppfølging i f.t. 
gjerdehold skal følges opp 
med befaring mot 
våren/forsommeren.  
 
Aktuelle fagkontor internt i 
BK vil bli invitert til å delta 
på befaringen, sammen 
med Saltfjellet 
Reinbeitedistrikt.  

Sametinget Ingen vesentlige merknader. Tas til orientering. 

Statsforvalteren Ingen vesentlige merknader. Tas til orientering. 

Tromsø museum Ingen vesentlige merknader. Tas til orientering. 

 
 
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.  
 
Forholdet til klima- og energiplan 
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.  
 
Natur, biologisk mangfold og friluftsliv 
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.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Planforslaget antas å ikke medføre utgifter for kommunen. 
 

Konklusjon og anbefaling 

Dette planforslaget legger opp til fortetting innenfor eksisterende hyttefelt ved Valnes, med nye 
boliger, fritidsboliger og naust. Tilgrensende områder er i dag utbygd med fritidsboliger, eneboliger 
og gårdsbebyggelse, samt tilhørende naustområde. Området er i kommuneplanens arealdel  
avsatt til LNFR- sone, men området er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Valnes – 
Drangsethaugen, med formål boligbebyggelse.  
 
Det kom inn et fåtall merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn og kun merknadene fra IRIS 
Salten har medført behov for endring/justering av bestemmelsene (se merknadsmatrise).  
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas slik det foreligger, med endringer av 
bestemmelsene, etter offentlig ettersyn.  
 
 
 

Trykte vedlegg: 

1 Planbestemmelser Drangsethaugen Valnes 11.01.2022 
2 Plankart 
3 Planbeskrivelse 

 
Følgende vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside; 
www.bodo.kommune.no/planprosesser/dokumenter til politisk behandling:  

- Illustrasjonsplan 
- ROS analyse 
- Uttalelser ved offentlig ettersyn 

 
 
 
 

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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Rett utskrift bekreftes: 
 
Joacim Ekrem Johansen 


