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Sluttbehandling - Detaljregulering for Bunesåsen, Tverlandet 

 

Bystyrets behandling i møte den 16.06.2022: 
 

Forslag 
 

Fra Håkon Møller, MDG: 

Primært: 

Utsettelsesforslag:  

Saken sendes tilbake. Bystyret legger følgende rammer for videre planarbeid:  

a) Området skal tilrettelegges for maksimalt 70 boenheter.  

b) Området tilrettelegges for en blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus.  

c) Områdets planavgrensning reduseres tilsvarende i størrelse. Ved ny avgrensning skal det særlig 
tas hensyn til følgende: nærhet til sentrale funksjoner på Tverlandet samt redusere 
landskapsinngrep og tap av naturmangfold. 

 

Sekundært: 

Fra Håkon Andreas Møller, MDG: 
 
Planforslaget avvises. Området avsettes til LNFR ved neste rullering av KPA. 
 



Votering 
 

Utsettelsesforslag fra Møller fikk 9 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2V, 2SV)  
Innstillingen ble vedtatt, mot 9 stemmer for forslag fra Møller (3R, 2MDG, 2V, 2SV) 
 
 

Vedtak 
 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Bunesåsen slik det er vist på kart med PlanID 2019018, 
datert 27.04.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.05.2022 og planbeskrivelse 
datert 02.05.2022  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 01.06.2022: 
 

Forslag 
 
Fra Håkon Andreas Møller på vegne av MDG og Rødt: 
 
Planforslaget avvises. Området avsettes til LNFR ved neste rullering av KPA. 
 
 

Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (3AP, 2H, 1FRP), mot 2 
stemmer (1MDG, 1R) avgitt for forslag fra Møller. 
 
 

Innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Bunesåsen slik det er vist på kart med PlanID 2019018, 
datert 27.04.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.05.2022 og planbeskrivelse 
datert 02.05.2022  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 30.05.2022: 
 

Forslag 
 
Støtter kommunedirektørens innstilling 
 
 

Votering 
 



13 av 13 stemte for kommunedirektørens innstilling 
 
 

Ungdomsrådets uttalelse 
 
Støtter kommunedirektørens innstilling 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 30.05.2022: 
 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 

Votering 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 
30.05.2022: 
 

Fellesforslag 

Rådet støtter Kommunedirektørens innstilling med følgende merknad: Trappen fra Konrad 
Klausens vei til Moloveien må merkes for svaksynte 

  

Votering: 

Enstemmig. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:  
Rådet støtter Kommunedirektørens innstilling med følgende merknad: Trappen fra Konrad 
Klausens vei til Moloveien må merkes for svaksynte 
 
 
 

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.05.2022: 
 

 

Vedtak: 



Tas til orientering.  

Tverlandet kommunedelsutvalg er ellers enig i kommunedirektørens problemanalyse på punktet 
«Barn og unges interesser»: «Avstanden til skole er 1,7 km i luftlinje, og noe lengre til idrettsanlegg 
med svømmehall. Dette er lengre enn det som regnes som akseptabel gangavstand og vil kunne 
føre til at mange barn og unge vil bli kjørt til og fra skole og andre aktiviteter. Dette vil føre til økt 
bilbruk, noe kommunedirektøren mener er uheldig.»  

Vi henviser for øvrig til vår kommentar til arealplanen: «Tverlandet kommunedelsutvalg vil minne 
om at vi ønsker ei styrt boligutvikling på Tverlandet der de sentrale områdene i nær tilknytning til 
skole og idrettsanlegg bygges ut først.»  

 
 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Bunesåsen slik det er vist på kart med PlanID 2019018, 
datert 27.04.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.05.2022 og planbeskrivelse 
datert 02.05.2022  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Sammendrag 

Forslagsstiller er Søstrene Lind AS. Plankonsulent er Norconsult AS. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur. Planområdet ligger mellom Tverlandet tettsted og 
Hopen. Det legges til rette for utbygging av inntil 130 boenheter. Det skal tilrettelegges for en 

blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus samt noe flermannsbolig og lavblokk. 
Utnyttelsesgraden er 35 % BYA. 
 
Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det konkluderes med at 
planen ikke faller inn under noen av punktene i forskriftenes §§ 6 eller 8. Planen er i hovedsak i 
tråd med overordnet plan, men det er gjort en justering av planavgrensning ved at areal lengst mot 
nordøst er tatt ut, og areal i sør er tatt inn.  
 

Planen vurderes å gi rammer for en god og fornuftig utnyttelse av planområdet. Den nye 
bebyggelsen med tilhørende teknisk infrastruktur planlegges med tanke på god terrengtilpasning. 
 
Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 5. februar til 20. mars. I det 
offentlige ettersynet har det kommet inn 17 uttalelser, av disse er 13 fra offentlige myndigheter og 
4 fra naboer. Etter vurdering av uttalelser til høringen, er det gjort noen mindre endringer i 
bestemmelser og plankart. Kommunedirektøren mener at alle de nødvendige hensyn med dette er 
ivaretatt i planen, og anbefaler at den vedtas. 
 

Saksopplysninger 

 
Bakgrunn 
Norconsult AS fremmer på vegne av Søstrene Lind AS forslag om detaljregulering for Bunesåsen. 
Planområdet ligger mellom Tverlandet tettsted og Hopen, ca. 2 km nord for sentrum av Tverlandet 
tettsted (se kart til venstre i figur 1). Området er ca. 100 daa og består i hovedsak av ubebygd 
skog. Det er noen eksisterende boliger innenfor planområdet. I figur 1 vises avgrensning av 
planområdet på kartet til høyre. 



 
 

 
Figur 1: Kart som viser kommunedelplan for Tverlandet. På kartet til venstre er Bunesåsen markert med en 
rød sirkel. Kartet til høyre viser et utsnitt der avgrensning av planområdet er vist med blå linje. Areal er avsatt 
til fremtidig bolig (gult), naust (oransje), LNFR (grønt) og samferdselsanlegg (grått).  

 
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur i tråd med kommunedelplan for Tverlandet (2014).  

Planstatus 

Området omfattes av kommunedelplan for Tverlandet, og arealet er i hovedsak avsatt til bolig. I 
kommunedelplanen går det frem at området primært skal tilrettelegges for eneboliger.  
 
Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det konkluderes med at 
planen ikke faller inn under noen av punktene i forskriftens §§ 6 eller 8. Planen er i hovedsak i tråd 
med overordnet plan, men det er gjort en justering ved at et areal lengst mot nordøst er tatt ut, og 
et areal i sør er tatt inn. Arealet som er tatt inn ligger nærmere eksisterende tettsted og 
infrastruktur, og vurderes å være mer egnet for boligbygging. 
 

Planen 

Planen legger til rette for utbygging av boliger og naust med tilhørende uteoppholdsareal og 
teknisk infrastruktur. Deler av Sildstengveien med gang- og sykkelvei samt eksisterende boliger er 
inkludert i planområdet. Videre er det regulert inn grønne korridorer gjennom planområdet som 
binder sammen eksisterende gang- og sykkelvei mot vest, og friluftsområdet mot øst. 

Antall boliger, boligtyper, høyder og utnyttelse 

Planen åpner for at det kan bygges inntil 130 boenheter i området. Området er delt i ni delfelt (se 
figur 2). 
 



 
Figur 2: Illustrasjonsplan som viser de 9 delfeltene samt aktuelle hustyper for de ulike 
delfeltene. Utarbeidet av Norconsult. 

 
Området reguleres til småhusbebyggelse med enebolig, kjedehus og rekkehus. I den nedre delen 
av B3 åpnes det i tillegg for lavblokk mens det i den nordøstlige delen av B8 åpnes for 
flermannsbolig. Planområdet er kupert og forslaget legger opp til at det skal velges hustyper basert 
på tomtens terreng slik at behovet for synlige skjæringer og støttemurer begrenses. Der det er 
behov for støttemurer, får ikke disse overstige 2,5 m. Med planen følger en illustrasjonsplan som 
viser aktuelle boligtyper innenfor de ulike delfeltene. Det åpnes for at boliger tilgjengelig for 
personer med funksjonsnedsettelse kan løses i planområdet som helhet, og ikke innenfor hvert 
delfelt. I illustrasjonsplanen er disse lagt til felt B3 og B5. 
 
Utnyttelsesgraden er satt til 35 % BYA for alle delfelt. For høyde er maksimal gesims- og 
mønehøyde satt til henholdsvis 8,5 og 10 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det er i tillegg 
satt bestemmelser for maksimal tillatt gesims- og mønehøyde (m) over kotenivå vei ved innkjøring.    



 
Nedenfor er noen perspektiver som viser utbygging i henhold til illustrasjonsplanen (figur 3): 
 

  

  
Figur 3: Perspektiver fra ulike himmelretninger. Perspektivene følger planforslaget i full størrelse (A3). Utarbeidet 
av Norconsult. 

 
Planområdet omfatter i tillegg tre eksisterende boligeiendommer samt et naustområde. Det 
foreslås her en videreføring av bestemmelsene som gjelder for området i dag. 

Leke- og uteoppholdsareal 

Det er avsatt seks områder til felles leke- og uteoppholdsareal. I bestemmelsene går det frem 
hvilke uteoppholdsareal som tilhører de ulike delfeltene. Leke- og uteoppholdsarealene er plassert 
på de deler av planområdet som er minst bratt. Noen steder vil imidlertid ikke kravet om at 
helningen ikke skal være brattere enn 1:5 bli oppfylt. På disse stedene må det gjennomføres 
bearbeiding av terreng. Det er utarbeidet snitt for de enkelte uteoppholdsarealene for å illustrere 
dette, disse ligger vedlagt. 

Utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingsrekkefølge er beskrevet i bestemmelsene. Det skal startes med boliger som får 
adkomst fra Sildstengveien, SKV5 og SKV6. Deretter skal boliger som får adkomst fra første del av 
SKV2 og SKV4 bygges ut. Dette tilsvarer områdene B2, B4 og B7 fra prinsippvedtak. Videre skal 
boliger som får atkomst fra SKV2 være ferdig utbygd før boliger som har adkomst fra SKV7 bygges 
ut. Boliger med adkomst fra SKV3 skal bygges ut til slutt. 

Trafikk og parkering 

Planområdet får atkomst fra Sildstengveien. Det er regulert inn en ny avkjørsel sør i planområdet 
der den nye atkomstveien er koblet på Sildstengveien. Hovedatkomstveien skal være offentlig og 
vil overtas av Bodø kommune. Mindre veier i feltet skal være felles/privat. Krav til parkering følger 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og vil bli løst i garasje/carport, oppstillingsplass på 
egen tomt eller på felles areal. 
 

Planprosessen 

Oppstartsmøte ble avholdt 5.1.2018. Det ble meldt om oppstart av planarbeid 7.1.2019. Det kom 
åtte innspill til melding om oppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.  
 



Det har vært flere avklaringsmøter mellom tiltakshaver/planlegger og kommunen gjennom 
prosessen. I juli 2020 mottok kommunen utkast til planleveranse. Planleveransen var mangelfull og 
hadde ikke det detaljnivået som kreves av en detaljplan. Det ble vurdert at det var behov for en 
politisk avklaring for å sette rammer for planlegging av området. Dette må sees i sammenheng 
med melding om oppstart av kommuneplanens arealdel i oktober 2020. Detaljregulering for 
Bunesåsen bidro til å aktualisere en problemstilling der vedtatte utbyggingsområder er i konflikt 
med overordna målsetninger for planlegging. Det ble fremmet en prinsippsak til plan- og 
miljøutvalget (PMU) der det ble bedt om at det ble fastsatt nye rammer for planlegging av 
Bunesåsen. Følgende vedtak ble gjort av utvalget 10.3.2021: 
 

Plan- og miljøutvalget legger følgende rammer for videre arbeid med detaljregulering i Bunesåsen:  
a) Området skal tilrettelegges for maksimalt 130 boenheter.  
b) Området tilrettelegges for en blanding av eneboliger, kjedehus, flermannsboliger og 

rekkehus.  
c) Områdets planavgrensning i tiltakshavers forslag beholdes.  
d) Starte med områdene nærmest Sildstengveien B2, B4 og B7.  
e) Utnyttelsesgrad på området legges til 35 %.  

 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 5.2.2022 Det kom inn totalt 17 merknader til høringen, 
disse er vurdert og kommentert under Vurderinger. 

Vurderinger 

 
Uttalelser ved offentlig ettersyn/høring 
 

Avsender Oppsummering Vurdering 

Avinor Ingen merknader. Tas til orientering 

Bane Nor Det er registrerte et område med marin avsetning 
sørøst for planområdet og her kan det finnes lommer 
av kvikkleire. Det bør vurderes om planlagte tiltak kan 
berøre området med marine avsetninger, og om det 
kan påvirke jernbanen. Eventuelle nødvendige 
risikoreduserende tiltak må beskrives. 
 
Planbestemmelsene stiller krav om at det skal 
dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 
forhold til de omsøkte tiltakene før igangsettings-
tillatelse. Det forutsettes at tiltakene heller ikke kan 
føre til at stabiliteten i overdekningen eller fjellet rundt 
tunnelen reduseres, eller på annen måte fører til 
redusert sikkerhet for jernbanen.  

Ivaretas ved å legge flg. til 2.10: 
«Det må videre dokumenteres at 
tiltakene ikke kan føre til at 
stabiliteten i overdekningen eller 
fjellet rundt tunnelen reduseres, 
eller på annen måte fører til 
redusert sikkerhet for 
jernbanen.» 

Barnas 
talsperson 

Slutter seg til det som står i bestemmelsenes om 
uteoppholdsareal. Minner om at trær og skråninger 
ned fra vei også kan gi en viss beskyttelse mot 
trafikk. Friluftsområder nært boligene kan gi aktivitets-
muligheter også for større barn og ungdom.  

Tas til orientering. 

Beboere på 
Øvre Løding 
 
(underskrevet 
av 23 
personer) 

Det bes om at utbyggingen av Bunesåsen ikke 
gjennomføres, og at området bevares som natur-
område. Mener miljø, natur, sosial og helsemessig 
bærekraft ikke ivaretas om utbyggingen 
gjennomføres. Dersom utbyggingen opprettholdes, 
må utbyggingen begrenses for å harmonere med 
eksisterende tetthet og bebyggelse i området: 

- Redusere til 50 boenheter og trekke 
byggegrensen nordover 

- Unngå å bygge på åsen over jernbanen, på 
dyrka mark og i våtmark mot Sildstengveien. 

- Ivareta elgtråkk og naturmangfold 

Arealformål for området er avklart 
gjennom vedtak av kommunedel-
plan for Tverlandet, mens maks 
antall boenheter er avklart 
gjennom vedtak i prinsippsak 
10.3.2021. Ved behandling av 
prinsippsaken ble flere av 
forholdene som tas opp i 
uttalelsen vurdert.  
 



- Implementere krav om blågrønn faktor  Planforslaget følger opp 
overordna plan og vedtak i 
prinsippsak. 

Direktoratet 
for mineral-
forvaltning 

Ingen merknader. Tas til orientering 

Fiskeri-
direktoratet 

Planområdet grenser mot landbasert settefisklokalitet 
drevet av Cermaq. Det må holdes tett dialog med 
dem for å sikre at produksjonen ikke berøres av 
tiltaket. 
 
I sjøarealene utenfor planområdet er det kartlagt 
gyteområde for torsk og låssettingsplass. Det bes om 
at tiltak som kan ha påvirkning på livet i sjøen i størst 
mulig grad legges utenfor gyteperioden for fisken. 
Tiltak som berører sjø, bør skje på høst og tidlig 
vinter. 

Dette vil håndteres i tråd med 
ulempeplan for å minimere evt. 
negativ påvirkning.    
 
Det planlegges ingen tiltak i eller i 
nærhet av sjø foruten naust. 
Utbygging av naustene vil utgjøre 
et mindre bygge- og anleggstiltak 
uten store inngrep i sjø. Det 
vurderes at det ikke er behov for 
en bestemmelse for å regulere 
når tiltak i sjø kan gjennomføres. 

Helse- og 
miljøtilsyn 
Salten 

Ulempeplan bør ha regler for hvordan naboer 
orienteres og hvem som er kontakt for 
henvendelser/klager.  
 
Felles avfallsinnretninger må plasseres i tilstrekkelig 
avstand fra boenheter slik at lukt- og skadedyrplager 
unngås.  

Tas til orientering. 
 
 
 
Renovasjonsanlegg plasseres 
slik at det er til minst mulig 
sjenanse. Endelig plassering 
avklares i byggesak. 

Marius Lind 
Hansen 
(69/31) 
 
 

Byggegrensen er satt til 4 meter. Det bes om at 
denne trekkes lenger nord for å begrense negativ 
virkning. Foreslår at byggegrensen settes 10 meter 
fra eiendomsgrensen.  
 
I kommunedelplanen for Tverlandet står det området 
skal tilrettelegges for eneboliger. Forslaget legger 
ellers opp til kjedehus, flermannsboliger, lavblokk og 
rekkehus i tillegg til eneboliger. Mener vedtak fra 
PMU er ugyldig dersom det er i strid med kommune-
delplanen. Gjelder spesielt punkt om boligtyper, men 
det kan også stilles spørsmål om antall boenheter og 
utnyttelsesgrad er førende for den videre prosessen. 
 
Det stilles spørsmål ved hvilken rettslig betydning 
illustrasjonsplan har. Ønsker at det redegjøres for 
hvilke konsekvenser det har dersom det søkes om 
byggetillatelse for noe som avviker fra denne. Hvorfor 
står det at større avvik skal begrunnes og Byutvikling 
skal uttale seg og hvilken betydning har dette. 
 
Stiller spørsmål til hvordan evt. silt fra boligprosjekt 
skal løses. La ny drenering for 5 år siden, og dette 
kan bli ett reelt problem for oss og vår drenering. 
Gjelder også setningsskader på bolig, eiendom og 
støttemurer som følge av anlegg og sprengning.  
 
Er stort sett positiv til utvikling av området og håper å 
få komme med innspill og ønsker under utbyggingen. 

Det planlagte gir ikke negative 
konsekvenser mht. sol, dagslys 
eller utsikt. Byggegrenser er satt i 
forhold til regler i pbl. 
 
Ved detaljregulering kan man 
åpne for andre boligtyper enn det 
som går frem av overordna plan. 
I dette tilfellet har boligtyper vært 
tema gjennom planprosessen og 
også i behandling av prinsippsak 
i PMU 10.3.2021. Planforslag er 
utarbeidet i henhold til dette.  
 
Illustrasjonsplanen er ikke juridisk 
bindende, men skal være 
retningsgivende for utvikling av 
området.  De viktigste 
elementene er sikret gjennom 
andre bestemmelser.  
 
Ivaretas gjennom 
planbestemmelsene pkt. 2.10 
(grunnforhold) og 2.14 (ulempe-
plan), samt rekkefølge-
bestemmelsene pkt. 7.2 og 7.3 
 
Tas til orientering. 

Merete og 
Svenn 
Esaiassen 
 
(69/53) 

Positiv til utvikling av Tverlandet, men har merknad til 
at nye tiltak kommer så nært eiendommen.  
 
 
 
Dersom det skal bygges så tett på vår tomt, må det 
bygges en støyskjerm som tar både støy og innsyn 
fra kjøring og nye beboere.  

Området har vært avsatt til bolig 
siden 2014 og det har dermed 
vært påregnelig at området blir 
bygd ut til boligformål. 
 
Planene vil ikke medføre behov 
for støyreduserende tiltak. Til det 



er de planlagte veiene for langt 
unna og årsdøgntrafikken for lav. 

Nordland 
Fylkes-
kommune 

Planforslaget er ikke i strid med regionale interesser. 
Vil gi kommunen honnør for en grundig 
saksutredning, og for å ha tatt opp prinsipielle 
problemstillinger der vedtatte utbyggingsområder er i 
konflikt med overordnete målsetninger for 
planlegging, samt at rammene for boligområdet har 
blitt klargjort, blant annet gjennom rekkefølgekrav. 
 
For å bedre tilgang til friluftsområde øst for 
planområder bør det reguleres inn en passasje nord 
for o_SKV2, mellom B1 og B2. Det vil sikre atkomst til 
marka mot nord og øst. 
 
Planforslaget er ikke i konflikt med verneverdige 
kulturminner. Positivt at tiltakshavers aktsomhetsplikt 
er omtalt i planbestemmelsene. 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tatt inn i plankart. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 

NVE NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det blir bedt om faglighjelp til 
konkrete problemstillinger. Det vises ellers til NVEs 
kartbaserte veileder for reguleringsplan. Det må 
vurderes om planen ivaretar nasjonale og regionale 
interesser innen NVEs saksområder. 

Dette er vurdert i planarbeidet. 

Salten Brann Minner om dokumentasjon av vann til brannslukking. 
Er ikke kjent med at utbyggingsområdet har 
slokkevannsutbygging. Minner på generelt grunnlag 
om tilrettelegging for vårt materiell og utstyr for 
kjøreveier og adkomst. 

Er ivaretatt gjennom pkt. 7.3 i 
bestemmelsene. Feltet skal 
knyttes til det kommunale vann- 
og avløpsnettet og det må 
avklares og prosjekteres 
tilstrekkelig vann til slukking.  

Sametinget Ingen merknader Tas til orientering 

Statens 
Vegvesen 

Jf. punkt 4.2.1 i bestemmelsene tillates direkte 
avkjørsler fra alle kjørevegene, selv om det ikke er 
tegnet inn avkjørselspiler i plankartet. Det er uheldig 
med mange avkjørsler over gang- og sykkelveg, og 
det bør unngås å legge avkjørsler fra o_SKV1. Vi ser 
av illustrasjoner at det ikke er planlagt avkjørsler over 
gang- og sykkelveg. Dette bør komme fram i plankart 
og bestemmelser. 
 
Det bør tegnes inn frisiktlinjer/hensynssoner frisikt 
også for eksisterende kryss, for å sikre at det ikke 
bygges i frisiktsonene. 

Det legges ikke opp til flere 
avkjørsler fra Sildstengveien enn 
det som fremgår av plankart. 
Bestemmelsene er endret slik at 
dette blir tydelig.  
 
 
 
 
Siktlinjer er ikke tegnet inn da de 
vil ligge innenfor vegformålene 
der det ikke er lov/mulig å bygge. 

Terje 
Karoliussen 
(69/23) 

Forutsettes at det tas hensyn til infrastruktur på 
69/23. Gjelder VA-system, strøm, internett m.m. 
 
 
 
 
Eiendom skal ha samme utnyttelsesgrad som resten 
av plan. 
 
 
Under byggeperiode må det tas hensyn til 
grunnforhold. Oppkomme av vannkilder må sikres, 
det må tas hensyn til leirmasser og dårlige 
fjellkvaliteten. 
 
Adkomst og parkering må være slik den er i dag. 
Tomtegrense mot sør bør følge sørsiden av 
oppkjørsel til eiendom og reguleres i rett linje mot 
østlig grense for 69/23. Ettersom vedlikehold av 

Adkomst er sikret gjennom 4.1.1. 
Hensyn til eksisterende anlegg 
og infrastruktur forutsettes 
ivaretatt i ulempeplan, jf. pkt. 
2.14. 
 
Bestemmelser fra gjeldende plan 
videreføres. BYA er 35 % som er 
det samme for hele området. 
 
Ivaretas gjennom pkt. 2.10 
(grunnforhold) og 2.14 (ulempe-
plan) samt rekkefølgekrav. 
 
 
Adkomst er ivaretatt gjennom pkt. 
4.1.1. Eventuell justering av 
eiendomsgrenser er et 
privatrettslig forhold.  



innkjørsel i alle år har vært 69/23 sitt ansvar, tilfaller 
dette 69/23 i sin helhet. 

Tverlandet 
kommune- 
delsutvalg 

Er kritisk til at planleggingen av et stort boligfelt er 
kommet så langt når ny arealplan ikke er ferdig 
behandlet. 

Tas til orientering. 

VA – Bodø 
kommune 

Viser til kommunalteknisk norm der det stilles krav om 
at det ved høring skal inngå rammeplan for vann og 
avløp (VAO-plan). Dette foreligger ikke for 
Bunesåsen. 

Tilknytning til VA-nett er utredet 
og følger som del av planen. Det 
vises til planbeskrivelsen samt 
rekkefølgekrav pkt. 7.2. Internt 
VA-nett vil kunne løses ved å 
legge VA-ledninger i de planlagte 
vegene, der det er gode 
fallforhold. 

Problemanalyse 

Bunesåsen har vært avsatt til fremtidig boligbygging siden 2014 og oppstart av planarbeid er i 
samsvar med overordna plan. Ved gjennomgang av planleveransen høsten 2020 ble 
motsetningene mellom det pågående planarbeidet og de foreslåtte målsetningene ved rullering av 
kommuneplanens arealdel, der blant annet kommunedelplan for Tverlandet skulle revideres, 
tydelig. Byutvikling ønska med bakgrunn i dette å få en politisk avklaring av hvilke overordnede 
føringer og rammer som skulle ligge til grunn for planleggingen av Tverlandet tettsted, og hvordan 
disse skulle anvendes ved behandling av planforslaget for Bunesåsen. Her ble hensyn til 
forutsigbarhet for grunneiere og utbyggingsinteresser vurdert opp mot betydning tilrettelegging for 
boligbygging i Bunesåsen vil ha for utvikling av Tverlandet som et kompakt og bærekraftig tettsted. 
Bunesåsen ligger utenfor det som regnes som akseptabel gangavstand til holdeplass for kollektiv 
og skole og utbygging av boliger her er i konflikt med overordna føringer for planlegging. I 
behandling av saken vektla plan- og miljøutvalget forutsigbarhet for grunneiere, da planleggingen 
var startet opp i henhold til overordna plan. I prinsippsaken ble det fastlagt rammer for videre 
planlegging. Dette omfattet antall boenheter, boligtyper, utnyttelsesgrad og utbyggingsrekkefølge. 
Disse rammene er lagt til grunn ved arbeid med detaljregulering for Bunesåsen.  
 
I vurdering av de ulike temaene nedenfor går det frem at planforslaget flere steder er i konflikt med 
overordna målsetninger for planlegging. Da rammer for planleggingen er fastsatt gjennom prinsipp-
saken er ikke dette tillagt avgjørende vekt ved behandling av forslaget. Kommunedirektøren har 
imidlertid vurdert at det er riktig at det i vurderingen går frem at planforslaget delvis er i konflikt med 
sentrale mål for planlegging. 

Antall boliger, boligtyper, høyder og utnyttelse 

Kommunedelplan for Tverlandet sier at området primært skal tilrettelegges for eneboliger. 
Tiltakshaver ønska mulighet for større variasjon i boligtyper innenfor planområdet og i prinsipp-
vedtak ble det avklart at det kan åpnes for en blanding av enebolig, kjedehus, flermannsbolig og 
rekkehus. Planen legger i hovedsak til rette for eneboliger, kjedehus og rekkehus. I tillegg åpnes 
det for lavblokk i B3-1 og flermannsbolig i B8-1. Disse feltene ligger langs Sildstengveien. 
Tilrettelegging for lavblokk er ikke i henhold til rammer fra prinsippvedtaket. Kommunedirektøren 
har vurdert dette som et mindre avvik som kan aksepteres. Det er lagt inn bestemmelser som 
begrenser høyde slik at en eventuell lavblokk ikke vil skille seg vesentlig fra øvrig bebyggelse i 
feltet. Planen legger for øvrig til rette for boliger med 2-3 etasjer og utnyttelsesgraden er satt til 35 
% BYA. Dette tilsvarer i stor grad det som gjelder for eksisterende boligfelt på Tverlandet. 
 
Kommunedirektøren mener planen legger til rette for en god utbygging av feltet. Det er lagt vekt på 
forutsigbarhet og tydelige rammer ved at bestemmelsene er relativt detaljerte når det kommer til 
boligtyper, høyde etc. Det er også tatt inn i bestemmelsene at illustrasjonsplanen skal være 
retningsgivende for utvikling av området, og at større avvik fra denne må begrunnes. 

Leke- og uteoppholdsareal 

Områdene som er avsatt til leke og uteoppholdsareal er varierte i størrelse og terreng. Det er 
vedlagt snitt av de ulike områdene som viser hvordan krav til helning innfris. Kommunedirektøren 
mener det er satt bestemmelser som sikrer god kvalitet på uteoppholdsarealene. Det stilles blant 



annet krav til variasjon, innhold og solforhold. I tillegg skal naturlig terreng og vegetasjon søkes 
bevart. For å sikre at krav til uteoppholdsareal ivaretas ved en etappevis utbygging, er det satt 
bestemmelser om hvilke uteoppholdsareal som tilhører de ulike feltene 

Utbyggingsrekkefølge 

Det er satt detaljerte bestemmelser om utbyggingsrekkefølge for å sikre en forutsigbar utbygging 
av området. Kommunedirektøren er positiv til at det legges opp til en utvikling der områdene som 
ligger i tilknytning til eksisterende infrastruktur, og nærmest Tverlandet tettsted, utvikles først. 

Trafikk og parkering 

Kommunedirektøren mener planen løser parkering og trafikkforhold på en tilfredsstillende måte. 
Alle hovedveier skal bygges ut med fortau og kobles på eksisterende gang- og sykkelveier. 

Terrengtilpasning 

Planområdet er stort og omfatter kupert terreng med store høydeforskjeller. Planen legger til rette 
for at utbygging av området skal foregå over mange år, og i flere ulike byggetrinn. Det er lagt vekt 
på å lage en tydelig og forutsigbar plan for utvikling av området selv om utbygging potensielt kan 
pågå over lang tid. Kommunedirektøren mener planen gjennom kart, illustrasjonsplan og 
bestemmelser sikrer terrengtilpasning gjennom utvikling av området. 

Barn og unges interesser 

Planen legger til rette for et godt bomiljø med varierte uteoppholdsareal. Det skal opparbeides 
kvalitativt gode lekeplasser med muligheter for lek og fellesskap. Det er gang- og sykkelvei langs 
Sildstengveien og trafikksikker forbindelse mot Tverlandet skole og idrettsanlegg. Avstanden til 
skole er 1,7 km i luftlinje, og noe lengre til idrettsanlegg med svømmehall. Dette er lengre enn det 
som regnes som akseptabel gangavstand og vil kunne føre til at mange barn og unge vil bli kjørt til 
og fra skole og andre aktiviteter. Dette vil føre til økt bilbruk, noe kommunedirektøren mener er 
uheldig. 

Naturmangfold 

Det er ingen kjente forekomster av særlig verdifulle naturtyper eller arter innenfor planområdet. 
Utbyggingen berører et naturområde med lite inngrep og fører til noe tap av naturmangfold.   
Planen ivaretar deler av naturen i området ved at det er avsatt grønne korridorer gjennom 
utbyggingsområdene som delvis har sammenheng med tilgrensende naturområder. Her skal 
eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad. Naturlig terreng og vegetasjon skal også 
søkes bevart og inngå i leke- og uteoppholdsareal så langt det er mulig. Kommunedirektøren 
mener det er uheldig at store naturområder bygges ned, men er positiv til at deler av naturlige 
terreng og vegetasjon bevares. 
 

Endringer i planen etter offentlig høring 
Med bakgrunn i uttalelser til høring og vurderingene over er planbestemmelser og kart endret på 
følgende punkter: 
 

Pkt. 
2.10  

Flg. setning er lagt til: 
«Det må videre dokumenteres at tiltakene ikke kan føre til at stabiliteten i 
overdekningen eller fjellet rundt tunnelen reduseres, eller på annen måte fører til 
redusert sikkerhet for jernbanen.» 

Pkt. 
4.2.1 

Bestemmelsene er presisert slik at det går frem at det ikke tillates flere avkjørsler fra 
o_SKV1 (Sildstengveien) enn det som fremgår av plankart. 



Plankart 
og pkt. 
4.3.1 

Det er lagt til turdrag i enden av SKV2 og SKV6, jf. utdrag 
av plankart til venstre. Pkt. 4.3.1. i bestemmelsene er 
oppdatert i henhold til dette. 
 

 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Hovedvei gjennom feltet med fortau planlegges overtatt av Bodø kommune for drift og vedlikehold. 

FNs bærekraftsmål 

I tabellen nedenfor er vurdering av hvordan planen påvirker FNs bærekraftsmål oppsummert. 

 

Det er gode sol og utsiktsforhold, godt utbygd med gang- og sykkelveier 
samt kort avstand til tur- og friluftsområder. Det er lagt til rette for varierte 
leke- og uteoppholdsareal. Det er lang avstand til holdeplass for 
kollektiv, skole og andre sentrale funksjoner. Dette kan føre til økt bilbruk 
på bekostning av gange og sykkel, og bidrar ikke til økt folkehelse 

 

Det legges til rette for differensiert bebyggelse. Det kan bidra til at flere 
kan ha mulighet til å skaffe seg bolig i området. Samtidig vil lang avstand 
til kollektiv bidra til at det er vanskelig å bo i området uten egen bil. 

 

Det legges til rette for differensiert bebyggelse, gode solforhold og 
varierte leke- og uteoppholdsareal. Dette bidrar til god bokvalitet. 
Området er tilknyttet nettverk av gang- og sykkelveier, og har trygg 
skolevei. Mål om tilgang til kollektiv nås ikke da avstand til holdeplass er 
for lang.    

 

Området berører et skogområde med lite inngrep. Det er ikke dyrka mark 
eller andre kjente naturressurser innenfor planområdet. Det ligger til rette 
for massebalanse i prosjektet. 

 

Planen bidrar ikke til å stoppe klimaendringene. Lang avstand til 
holdeplass for kollektiv og sentrale funksjoner vil bidra til økt bilbruk. 

 

Planområdet ligger i et naturområde med lite inngrep og vil gi tap av 
naturmangfold. Det er imidlertid ikke kjente forekomster av trua 
naturtyper eller arter i området. Planen legger også til rette for å ivareta 
mest mulig av naturlig terreng og vegetasjon innenfor grøntdrag og 
uteoppholdsareal. 

Bodø kommunes klimaplan 

Bunesåsen ligger utenfor Tverlandet tettsted og utbygging er delvis i konflikt med mål om en 
kompakt og bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Dette har både sammenheng med direkte utslipp 
knyttet til nedbygging av naturområder, og økt biltrafikk som følge av at området ligger utenfor 
akseptabel gangavstand til holdeplass for kollektiv, skole og andre sentrale funksjoner. Dette er i 
konflikt med mål om kompakt byutvikling og bidrar ikke til å innfri nullvekstmål for personbiltrafikk. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h%26ust%3D1573677898243158&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158


Bodø kommunes folkehelseplan 

Gode boliger i godt bomiljø påvirker menneskers livskvalitet. Boligplanlegging er en del av 
kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Planen legger til rette for et godt bomiljø. 
Det er gode solforhold, utsikt, godt utbygd med gang- og sykkelvei samt kort avstand til tur- og 
friluftsområder. Det er videre lagt til rette for varierte leke- og uteoppholdsareal. Feltet ligger 
utenfor gangavstand til holdeplass for kollektiv, skole og andre sentrale funksjoner og vil medføre 
økt bruk av bil på bekostning av gange og sykkel. I et folkehelseperspektiv mener 
kommunedirektøren dette er uheldig. 

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at detaljreguleringsplan for Bunesåsen vedtas med de endringene 
som er gjort etter offentlig ettersyn og høring. 
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Trykte vedlegg: 

1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Illustrasjonsplan 

Utrykte vedlegg: 

1 Illustrasjonsplan for delfelt 
2 Illustrasjonsplan med eksisterende høydekurve 
3 Illustrasjoner – perspektiv 
4 Snitt – lek og uteoppholdsareal 
5 Sol og skyggeanalyser 

 
Kan lastes ned herfra: 
https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/ 
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