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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE FOR ANNERÅSEN, BODØSJØEN.  
PLAN ID 2022001 
 
Av referatet fremgår informasjon fra både oppstartsmøtet 8.2.2022 og supplerende oppstartsmøte 
16.6.2022.  
 
Møtedato: 8.2.2022.   
 
Deltakere fra forslagsstiller: Hans Lien, Roar Bratland Erichsen  
 
Deltakere fra plankonsulent: Åsmund Rajala Strømnes 
 
Deltakere fra kommunen: Marit Lunde, Ingvild Gabrielsen, Mats Marthinussen, Svein Ove 
Moen, Andreas Ryan, Stig Christoffer Solli, Tom Asle Solbakken-Eide, Berit Pedersen 
 
Etter oppstartsmøtet ble det jobbet videre med ett revidert mulighetsstudie. Det ble avholdt et 
nytt/supplerende oppstartsmøte 16.6.2022 som følge av at en del forutsetninger for planarbeidet var 
endret. Møtereferatet er oppdatert/supplert etter dette møtet. 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Hans Lien  
 
Deltakere fra plankonsulent: Åsmund Rajala Strømnes, Martin Strømstad, Sofie Johannesen 
 
Deltakere fra kommunen: Marit Lunde, Ingvild Gabrielsen 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf:  
Asplan Viak, Åsmund Rajala Strømnes, 414 48 758, asmund.stromnes@asplanviak.no 
Bodø kommune, Hans Lien, 455 13 191, hans.lien@bodo.kommune.no 
 
Beskrivelse av planområdet. 
Gnr/bnr: 37/160, 37/173, 37/203, 37/223, 37/251, 37/255, 37/259, 37/263, 37/264, 37/265, 

37/266, 37/271, 37/272, 37/273, 37/274, 37/275, 37/278, 37/310  
Adresse: Anneråsen, sør for Toppseilveien 
Størrelse: 22 daa 
 
Beskrivelse av planforslag (type bebyggelse, utnyttingsgrad) 
Det er planlagt å etablere 30-40 boenheter med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det er 
fortrinnsvis planlagt leiligheter, men det kan være aktuelt å dele opp noen av rekkehusene i flere 
boenheter. Utnyttingsgrad er maks BYA=35%. Parkering er tenkt løst på egen tomt i øst og i felles 
carportanlegg i vest.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 

 
Teknisk infrastruktur  
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Toppseilveien består av ca. 260 meter kommunal vei med avkjøring fra Bodøsjøveien. Videre 
vestover er veien privat, men ligger på kommunal grunn. Bebyggelsen vil plasseres slik at det unngås 
behov for avkjøring fra privat vei. 
 
Fortauet langs Bodøsjøveien er en del av hovedgangnettet og er skolevei.  
 
Krysset ved Toppseilveien /Bodøsjøveien/Jektveien skal i henhold til gjeldende reguleringsplan 
stenges mot nord (Jektveien). Stenging vil gjennomføres ved utbygging av boligfelt B4. 
Planavgrensningen må romme fremtidig T-kryss (Bodøsjøveien/Toppseilveien) inkludert siktlinjene. 
Krysset er utflytende og må strammes opp.  
 
Det anbefales at det gjennomføres en trafikkanalyse som redegjør for; dagens og fremtidig 
trafikkmengde, behov for tiltak på dagens vei slik at den blir i henhold til kommunalteknisk standard 
(BK10 vei) og behov for separat løsning for myke trafikanter.  
 
Planforslaget må redegjøre for atkomst og brannoppstilling for bygg i vestre del som ikke har direkte 
atkomst fra kommunal vei. 
 
Overordnet VAO-plan i henhold til kommunalteknisk norm må utarbeides som en del av 
planforslaget. Det sikreste tilknytningspunktet er i krysset ved Bodøsjøveien der det er nye 
vannledninger med god kapasitet og separert avløp. Ledningene som ligger i Toppseilveien er gamle 
og ikke separert. Det er et høybrekk omtrent ved eksisterende garasje. Kan være aktuelt med 
tilkobling for overvann mot vest. Det ble vist til bestemmelse om overvannshåndtering og blågrønn 
faktor i forslag til ny kommuneplan, som sier at terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, 
vegetasjon og overvannshåndtering skal samordnes i reguleringsplaner.  
 
Viktig at det er avklart hvilke krav som stilles for opparbeiding av teknisk infrastruktur, og at kravene 
knyttes til eventuelle utbyggingstrinn, for å sikre forutsigbarhet i prosjektet. 
 
Tilkobling strøm må avklares med Arva som er høringspart.  
 
Privat garasje 
Tomt med privat garasje skal inngå i planområdet for å sikre god helhet i prosjektet. Det bør søkes en 
løsning med private eiere om opparbeiding av nye garasjeplasser slik at området kan utnyttes bedre, 
men planen må utarbeides slik at den kan gjennomføres uavhengig av hva som skjer med garasjen. 
En mulig løsning er å regulere eiendommen til garasje med bestemmelse som åpner for bruk av 
området til uteoppholdsareal på bakkenivå eller på garasjetak. 
 
Utearealer og tursti 
Eksisterende tråkk langs ryggen av Anneråsen bør rustes opp og planforslaget må redegjøre for 
standard og nødvendige tiltak. Flere snarveier fra Toppseilveien viktig, samt koblinger mot turstier 
mot sør og i øst.  
 
Det er viktig at det sikres en god overgang mellom tiltaket og naturlig terreng slik at det unngås 
skjæringer. Det må sikres et klart skille mellom private uteområder og friområdet slik at friområdet 
ikke privatiseres og at tråkk/tursti er skjermet fra private uteoppholdsarealer. Det må også avklares 
hva som gjøres i forhold til vegetasjon med tanke på å ivareta friområde, naturmangfold, sikt og 
fjernvirkning.  
 
Kvaliteter på uteområder (størrelse/plassering/variasjon/universell utforming) må redegjøres for i 
planforslaget. 
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Eiendomsgrenser 
Ny reguleringsplan kan benyttes som grunnlag for å ordne opp i eiendomsgrensene mot 
Toppseilveien i forbindelse med planarbeidet. I dag går de i senterlinje vei. Det er ikke et krav om at 
dette gjennomføres som en del av planarbeidet. 
 
Avfallsanlegg 
Det er ønskelig at areal for avfallsanlegg vises i plankart. Alternativt kan det vises i situasjonsplan og 
ivaretas i bestemmelser. Det er avklart med Iris at det må etableres en nedgravd løsning som dekker 
alle boenheter i planforslaget og at snuplass i enden av den kommunale delen av Toppseilveien må 
dimensjoneres for renovasjonsbil. Viktig at atkomst og oppstillingsplass for renovasjonsbil, samt 
frisikt for nærliggende avkjøringer, hensyntas. 
 
Svalgang 
Revidert mulighetsstudie viser atkomst til flere boliger via taket til felles carportanlegg. Dette er en 
type svalgangsløsning, og bestemmelser knyttet til svalgang i KPA vil gjelde.   
 
Byggehøyde 
I bestemmelsene for KPA2022 står det at man i områder med helning større enn 1:5 ikke skal benytte 
gjennomsnittlig planert terreng ved beregning av høyde, men planert terreng rundt 
bygningen.  Løsning som ble lagt frem i oppstartsmøtet er derfor i deler av området i strid med 
kommuneplanens bestemmelser om maks gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 8,5 meter.  
 
I revidert mulighetsstudie er det også gjort andre endringer som er med er med å forsterke inntrykk 
av høyde fra gata. Bygninger ligger på rett rekke langs gata og det er lite variasjon i bygningsvolum og 
fasader. 
 
Dette vil være et tema det må jobbes med i den videre planprosessen. 
 
Illustrasjoner 
Byggenes toppetasje vil ligge høyere enn terrenget slik at de får utsikt mot sør. Tiltakets fjernvirkning 
må beskrives/illustreres. 
 
Det er stor høydeforskjell mellom Toppseilveien og toppen av Anneråsen. Tiltaket vil medføre   
terrenginngrep og skjæringer. Det må utarbeides perspektiver som viser tiltaket sett fra 
nabobebyggelsen i nord og fra Toppseilveien.  
 
Planleveransen må inneholde digital 3D modell. 
 
Skole- og barnehagekapasitet 
Planarbeidet kan igangsettes, men med forbehold om løsning for skolekapasiteten i området. 
Dokumentasjon på skolekapasitet må sikres gjennom rekkefølgekrav. Det er nylig vedtatt barnehage- 
og skoleplan for Bodø kommune.  
 
Barnehagekapasitet er vurdert å være tilstrekkelig. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
Det må redegjøres for om planforslaget er i tråd med bestemmelsene til KPA 2022. 
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Temakart i KPA2022 for nåværende flystøysone som viser situasjonen etter at jagerflyene har flyttet, 
men før flyplassen flyttes legges til grunn.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner: 

• Plan ID 1251, Del av Toppseilveien 2 
• Plan ID 2016013, Detaljregulering for Bodøsjøen B4 

• Plan ID 1236, Del av Åttringen i Bodøsjøen 

 
Det er ikke igangsatt andre planarbeid i nærheten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Plangrensen omfatter Toppseilveien og kryssløsning mot Bodøsjøveien. Det tas med tilstrekkelig 
bredde på Toppseilveien til vei med fortau iht. kommunalteknisk norm, samt snuplass ved enden av 
kommunal vei. Videre følges plangrensen mot reguleringsplan med plan id 1251. Mot sør tas det med 
tilstrekkelig areal slik at eksisterende tråkk over Anneråsen og bålplassen på toppen kan reguleres 
inn. Stig Solli sender ny planavgrensning til saksbehandler. Omforent planavgrensning må foreligge 
før det kan meldes oppstart av planarbeidet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
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. 
b. Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Begrunnelse fra planlegger: 
Området er avsatt til bolig i kommuneplanen. Forslag til reguleringsplan er i tråd med de føringer 
som ligger inne i delplanen. Vi kan ikke se at planforslaget fanges opp av § 6, 7 eller 8 i forskrift om 
konsekvensutredning og skal da heller ikke behandles etter denne. 
 
Begrunnelse fra kommunen: 
Planinitiativet  er i hovedsak i tråd med føringer i kommuneplanens arealdel. Kommunen støtter 
planleggers vurdering av at planinitiativet ikke fanges opp av § 6, 7 eller 8 i forskrift om 
konsekvensutredning og da heller ikke skal behandles etter denne. 
 
GEBYR 
Gebyrkravet stiles til grunn- og eiendomsavdelingen, Bodø kommune 
Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
FRAMDRIFT 
Det foreligger ikke en konkret fremdriftsplan for planprosessen, men det legges opp til en 
planprosess uten unødvendige opphold. 
 
MEDVIRKNING 
Bodø kommune oppfordrer til gjennomføring av et folkemøte/åpent møte i forbindelse med melding 
om oppstart da det er en del nærliggende boliger og området som i dag benyttes til nærturområde 
ligger nært skolen. 
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 
Det vil være aktuelt med rekkefølgebestemmelser for teknisk infrastruktur, opparbeiding av 
utearealer/turstier og dokumentasjon på skolekapasitet.  
 
Det vil ikke være nødvendig å varsle om forhandling av utbyggingsavtale samtidig med oppstart av 
planarbeid, ettersom forslagsstiller ikke skal være utbygger av området. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLANLEVERANSE 
Planleveransen skal bestå av følgende dokumenter: 

• Kopi av annonse for oppstart plansak. 

• Plankart på pdf og sosifil 

• Planbeskrivelse med ROS og sol-/skyggediagram 

• Planbestemmelser 

• Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen som digital 3D modell, trafikkanalyse 

• Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
KONKLUSJON 
Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan 
 
Saksbehandler 1 er Marit Lunde og saksbehandler 2 er Ingvild Gabrielsen 
 
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: 
 
Marit Lunde 
 
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. 
Dersom det går 1 år fra oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil Byutvikling avslutte 
saken. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. Dersom saken allikevel 
skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 


