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1 Innledning
For nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått en større endring av arealbruken skal det foretas en
konsekvensutredning(KU). Kravet om konsekvensutredning er fastsatt i forskrift om
konsekvensutredninger etter plan – og bygningsloven(2015).
Plan – og bygningslovens(pbl) § 4-2: Alle planforslag skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse
som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og
retningslinjer som gjelder for området. For kommuneplaner skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning av planens virkning for miljø og samfunn.
En konsekvensutredning skal beskrive de virkninger som oppstå for miljø og samfunn. Dette skal gjøres
ut i fra kunnskap som allerede finnes og eventuelt oppdatering av denne.
Andre tiltak og endringer som er KU-pliktig er beskrevet i planbeskrivelsen.

2 Metode
Konsekvensutredningen er i hovedsak knyttet til det arealet som foreslås omregulert/utvidet, samt en
enkel, overordnet konsekvensutredning for hele planområdet.
Denne konsekvensutredningen er på et overordnet nivå i kommuneplanens arealdel der nøyaktigheten og
detaljeringsbehovet på vurderingene er knyttet til konsekvenser av nye tiltak.
Konsekvensene av forslaget er vurdert i forhold til disse temaene:
-

Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Landskap
Støy og forurensing
Vannmiljø
Landbruk, havbruk og fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
Trafikksikkerhet
Barn og unges oppvekstvilkår
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur
Klimaendringer
Beredskap og ulykkesrisiko
Forhold til arealstrategi
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Verdi: en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Omfang: en vurdering av hvilke endringer som kan skje i de ulike miljøene eller områdene.
Konsekvens: er en avveiing mellom fordeler og ulemper som et eventuelt tiltak kan medføre.

Verdien deles i 3: liten, middels og stor.
Omfanget deles i 7: Stort positivt, middels positivt, lite positivt, ingen, lite negativt, middels negativ og
stort negativt.
Konsekvensen blir her sammenlagt verdi og omfang, konsekvensen er delt i 9:
Svært stor positiv konsekvens, stor positiv konsekvens, middels positiv konsekvens, liten positiv
konsekvens, liten/ubetydelig positiv konsekvens, 0(ingen konsekvens), liten/ubetydelig negativ
konsekvens, liten negativ konsekvens, middels negativ konsekvens, stor negativ konsekvens og svært stor
negativ konsekvens.
Der det blir gjort KU for hvert enkelt innspillsområdet, vil det til slutt vurderes konsekvensene av
eventuell utbygging.
Om området er egnet for utbygging kommer fram som en samlet vurdering av skjemaet med
konsekvenser:
LAV EGNETHET

MIDDELS EGNETHET

HØY EGNETHET

Om den samlede vurderingen er grønn er det vurdert til å være egnet og anbefales derfor stort sett tatt inn
i planen hvis det er realistisk og behov for tiltaket. Er fargen gul er den middels egnethet for tiltaket og
det vurderes ut i fra behov og realistisk syn på tiltaket. Er det rød farge er det lav egnethet for tiltaket og
det blir dermed ikke tatt med i planen.
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3 Tema for utredning
Det er brukt ulike veiledere, nettkart, kartløsningen for Bodø kommune (Gisline), nettsider,
lokalkunnskap og fagkunnskap for og utarbeidet denne konsekvensutredningen.

Nærmiljø – og friluftsliv
Kulturminner/Kulturmiljøer, herunder
samiske kulturminner.

Teknisk infrastruktur, tilgjengelighet for
alle
Forurensing

Jordbruk og naturressurser

Naturmangfold, vannmiljø

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

Transportbehov og energiløsninger
Befolkningens helse

Areal – og transportplanlegging,
trafikksikkerhet
Landskap/estetikk

Risiko – og sårbarhet, herunder
klimaendringer

Forurensing/Klima

Kunnskapsgrunnlag
Kulturminnesok.no
Miljostatus.no
Askeladden.no
Dirnat.no
Teknisk avdeling
Gisline
Gisline
Befaring
Lokalkunnskap
Gisline
Nordlandsatlas.no
Miljostatus.no
Skogoglandskap.no
Miljostatus.no
Dirnat.no
Nordlandsatlas.no
Gisline
Naturbase.no
Reindriftskart
Nordlandsatlas.no
Gisline
Distriktsplaner reinbeir\tedistrikt
Gisline
Lokalkunnskap
Nordlandsatlas.no
Gisline
Naturbase.no
Vegvesen.no
Gisline/planstatus/fagkunnskap
Lokalkunnskap
Faglig vurderinger
Dirnat.no
Miljostatus.no
Befaring
Dsb.no
Lokalkunnskap
Faglig vurderinger
Skrednett.no
Miljostatus.no
ROS – analyse for Bodø Kommune
Gisline
Miljostatus.no
Støykart Statens vegvesen
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Lokal kunnskap
Friluftsliv

Barn- og unges oppvekstvilkår

Friluftskartleggingen Nordland
Lokalkunnskap
Gisline
Gisline
Barnetråkkregistreringer
Miljøstatus.no
Lokalkunnskap
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4 Kjerringøy

Figur som viser innspillene på Kjerringøy. Oransje er fritidsbebyggelse, blått er næring og gult er boligbebyggelse.
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NR. 1 BOLIGFELT MED KOLONIHAGER, FJÆRE
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Spredt bolig 17 tomter med kolonihager
Arealstørrelse: ca 4,7 daa + dyrkningsareal
Forslagsstiller: Jahn T. Skille ønsker å legge til rette for 17 tomter
til kolonihageboliger på deler av deler av g/bnr 127/4, nordvest for
Sjøhaugen på Fjære.

Tema

Konsekvens

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

---

Utbygging vil øke graden av privatisering.
Arealet er eksponert mot sjø/land.
Noe økt privatbilisme. Dårlig/ ingen kollektivtransport.

0

Ingen konsekvens

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

----0
---

Verdifullt kulturlandskap og landbruksområde.
30 m fra Fjære naturreservat og naturtypen Fjærstranda.
Ingen registreringer
Parkeringsplassen er planlagt etablert over automatisk
fredet kulturminne.

-

Smal fylkesveg uten g/s-vei.
Nærmeste barneskole er 3,5 km. unna.

0
0
+

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

0

Ingen registreringer.

-

Marin strandavsetning.

-

Relativt usentralt, vil føre til mer spredt boligbebyggelse.

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi

Begrenset kollektivtilbud.
Veiadkomst til fylkesveg via kommunal vei i nord, vannledning etablert.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området ligger eksponert til på nordvestsiden av Sjøhaugen ved Fjære.
Strandsonen og område forøvrig har store verdier knyttet til biologisk mangfold, kulturlandskap, landbruk og friluftsliv.
Atkomstveien er planlagt over et automatisk fredet kulturminne. Selv om området har en fin beliggenhet, vil de samlede
negative konsekvensene av tiltaket være så store at en ikke anbefaler å ta dette utbyggingsområdet med i planen.
Konklusjon; Tas ikke med i planforslaget.
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NR 2 CAMPINGPLASS, FJÆRE
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Campingplass med
dyrkingsarealer.
Arealstørrelse: 10,8 daa
Forslagsstiller: Jahn T. Skille ønsker å legge til rette
for campingplass med muligheter for
grønnsaksdyrking på deler av g/bnr. 127/4. Anlegget
vil omfatte 32 vognplasser, sanitæranlegg og
servicebygg.

Tema
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap

Konsekven Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)
0
Ingen konsekvens.
Arealet er eksponert mot fylkesveien og nærområdet.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold

-

Noe økt privatbilisme. Dårlig/ ingen kollektivtransport.

0
---

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Ingen konsekvens
Verdifullt kulturlandskap og landbruksområde.
Grenser til 30 m fra Fjære naturreservat og naturtypen
Fjærstranda.
Ingen registreringer.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0

Ingen registreringer.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal fylkesveg uten g/s-vei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

-

Nærmeste barneskole er 3,5 km. unna.

0
0
-

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Begrenset kollektivtilbud.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Veiadkomst til fylkesveg via kommunal vei i nord,
vann-ledning etablert.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder 0
Ingen registreringer.
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven Marin strandavsetning.
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi
Område med spredt landbruksbebyggelse.
Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området ligger eksponert til mot fylkesveien. Område har store verdier knyttet
til kulturlandskap, landbruk og friluftsliv. Selv om området har en fin beliggenhet, tilsier de samlede negative konsekvensene
at en ikke anbefaler å ta dette utbyggingsområdet med i planen.
Konklusjon; Tas ikke med i planforslaget.
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NR 3 FRITIDSBEBYGGELSE, FJÆRE
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsboliger
Arealstørrelse: ca 25 daa
Forslagsstiller: Jahn T. Skille ønsker å legge til rette for 25
selveiertomter (fritidsboliger) på deler av g/bnr. 127/1 og deler av
127/4.

Tema

Konsekvens

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

---

Uheldig med inngrep i et ellers nesten uberørt område.
Hyttene vil bli svært synlig i terrenget, både fra sjøen
og land.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)

-

Økt klimagassutslipp

Vannmiljø

0

Ikke aktuelt

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

-0
---

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

---

Viktig kulturlandskap.
Ingen registreringer.
Viktige område for reindrift, flytting og samling,
vinterbeite
Den østlige delen av området ligger nært opp til/ligger
innenfor et automatisk fredet fornminne.

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Det går en sti gjennom det aktuelle området.

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal fylkesveg uten g/s-vei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)

0

Ikke aktuelt.

Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0
0
-

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Begrenset kollektivtilbud.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
--Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder 0
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Nærmeste vannledning er 1,3 km. unna. Nært off. vei.
Ingen registreringer.

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven
§ 4-3

-

Forholdet til arealstrategi

-

Marin strandavsetning, øvre deler aktsomhetsområde
snø- og steinskred, høgspentmast over deler av
planområdet.
Ønsker fortetting av fritidsboligområder fremfor
etablering av nye områder.

Samlet vurdering: Området ligger eksponert til mot fylkesveien. Område har store verdier knyttet til
kulturlandskap, landbruk og friluftsliv. Selv om området har en fin beliggenhet, tilsier de samlede negative
konsekvensene at en ikke anbefaler å ta dette utbyggingsområdet med i planen.
Konklusjon; Tas ikke med i planforslaget.
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NR 4 FRITIDSBEBYGGELSE, ALSOS/SOLVOLL
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsboliger
Arealstørrelse: ca 11,2 daa
Forslagsstiller: Astrid Tove Olsen ønsker å legge til rette for
fritidsboliger på g/bnr 124/90. Området er en utvidelse av
hyttefeltet til Alsos/ Solvoll.

TEMA

MILJØ

Konsekven
s
(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

-

Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

+
0

Delvis overlapping og grenser til viktig nærturområde.
Gapahuk og turorientering i området.
Småkupert areal m/blandingsskog.
Nært opp til Kjerringøy handelssenter, tilknyttet
eksisterende hyttefelt og infrastruktur.
Ikke aktuelt.

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
0
-

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Nært vinterbeite og områder for flytting og samling.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal fylkesveg uten g/s-vei, men begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0

Ikke aktuelt.

0
0
-

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Begrenset kollektivtilbud.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Nært vannledning, privat atkomstvei m/tilknytning til
fylkesvei.

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

SAMFUNN

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder 0
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi
+

Ingen registreringer.
Delvis innenfor område med marin strandavsetning.

Tiltaket vurderes å være fortetting/utvidelse av
eksisterende område for fritidsbebyggelse.
Samlet vurdering: Tiltaket er en fortetting av eksisterende områder for fritidsbebyggelse.
Konklusjon: Tiltaket tas med i planforslaget - Plankrav utover 4 enheter.
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NR 5 BOLIGER, ALSOS
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boliger
Arealstørrelse: 16,8 daa
Forslagsstiller:
Astrid Tove Olsen ønsker å legge til rette for boligbygging på
g/bnr 124/90.

Tema
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Konsekven Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)
Delvis overlapping og grenser til viktig nærturområde.
+
Gapahuk og turorientering i området.

Landskap

-

Småkupert areal m/blandingsskog.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri

+

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0
0
-

Nært opp til Kjerringøy handelssenter, tilknyttet
eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Ikke aktuelt.
Område som er bevokst med blandingsskog og myr.
Grenser til dyrket areal i øst.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
SEFRAK kulturminner i nærheten

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal fylkesveg uten g/s-veg, men begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

++

Trygt oppvekstmiljø. Avstand til Kjerringøy handelssted
og skole/barnehage er ca. 670m.
Ikke relevant
Ikke relevant

Transportbehov og energiløsninger

++

Nært opp til atkomstvei og kort vei til Kjerringøy
handelssenter.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

++

Nært opp til off. vannledning og atkomstvei.

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi

+

Grunnen i området består av forvitringsmateriale.
Liten/ingen risiko ved planlagt utbygging.

0

Ikke aktuelt

+

Nært opp til Kjerringøy handelssted og off. vei.

0
-

0
0

Samlet vurdering: Arealet ligger nært opp til fylkesveien, nært Kjerringøy handelssenter og det finnes vannledning i
nærheten. Ingen sterke landbruks-, natur eller friluftsinteresser.
Konklusjon: Tiltaket tas inn i planforslaget. Plankrav med rekkefølgebestemmelser for g/sykkelveg.
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NR. 6. BOLIGER, STRANDÅ
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Spredt bolig
Arealstørrelse: 50 daa
Beskrivelse: Svein Asle Rekkedal og Gunn Marit
Hernes ønsker å legge til rette for spredt
boligbebyggelse på g/bnr. 120/13.

Tema
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Konsekven
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)
Utmarksområde ved sjø.
-

Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

---

Landbruk, havbruk, fiskeri

---

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
---

Hensynssone landbruk, atkomstvei må gå over dyrket
mark.
Ingen registreringer.
Viktige områder for reindrift

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal fylkesveg uten g/s-vei, begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

-

Avstand til skole/barnehage er 5-6km, men et trygt
oppvekstmiljø.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Transportbehov og energiløsninger

-

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

-

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi

0

Ikke aktuelt

0

Ikke aktuelt

---

Arealet er utmark, 4-5 km til nærmeste tettsted.

0

Inngrep vil være synlig fra sjø.
Begrenset kollektivdekning, vil medføre noe økt
biltrafikk.
Ikke aktuelt

SAMFUNN:

0
0

Begrenset kollektivdekning, vil medføre noe økning av
biltrafikk.
Adkomst kan etableres, via privat veg. Vannledning ca.
500 m mot sør.

Samlet vurdering: Tiltaket er i konflikt med viktige reindrifts- og landbruksinteresser.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget.
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5 Landegode

Figur som viser innspill Landegode. Lys blått område er småbåthavn.
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NR 1 SMÅBÅTANLEGG, SANDVIKA, LANDEGODE
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Småbåtanlegg
Arealstørrelse: ca 50 daa
Forslagsstiller: Sameiet Sandvika v/ Lars Næss ønsker å legge til
rette for småbåtanlegg med mindre bølgebryter og flytebrygge.
Det skal etableres gjesteplasser/nødhavn.

Tema
MILJØ

Konsekven Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

+

Hensynsone for friluftsliv. Positivt forutsatt at det etableres
gjesteplasser og nødhavn for allmennheten.

Landskap

-

Tiltaket vil medføre inngrep i strandsonen, m/utsprengning
og ny molo. Krav om terrengtilpassing.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

-

Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Krav
avfallsplan for småbåthavn.
Begrenset lokal påvirkning, 4 – 5 båter.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

I område for fiskeplasser med aktive redskap.

Naturmangfold
0
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
0
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner 0

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer

SAMFUNN:
Tettsted og lokalsenterutvikling

0

Ikke relevant

Barn og unges oppvekstforhold
Transportbehov/kollektivtransport
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

0
0
0
0
+

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Vil kunne fungere som nødhavn

Forholdet til strategi for fremtidig arealbruk

+

Tiltaket sikrer bosettingen i distriktene.

Samlet vurdering: Friluftkartleggingen viser at området er del av et viktig friluftsområde. Tiltaket vurderes som positivt for
lokalbefolkning og tilreisende fordi det bedrer tilgjengeligheten fra sjø og sikrer nødhavn for båtreisene. Tiltaket vil medføre
negative landskapsinngrep, og det vil derfor bli stilt krav om terrengtilpassing. Sjøområdene er registrert som fiskeplass
m/aktive redskap, men tiltaket er av begrenset omfang og vil ikke gi negative konsekvenser for fiskeriinteressene.
Konklusjon: Tiltaket tas inn i planforslaget
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6 Norsia

Figur viser innspill. Brunt er område for lagring av rene masser i sjø.
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NR 1 OMRÅDE FOR LAGRING AV RENE MASSER I
SJØ, BRATTEN
Dagens formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone
Foreslått formål: Annen bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca 568 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsker å legge til rette for
deponi av rene leirmasser.

Tema

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Konsekven
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)
0
Ikke aktuelt

Landskap

0

Ikke aktuelt

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold

+
---

Det er planlagt å deponere reine masser for å dekke til et
gammelt deponiområde på sjøbunnen.
Må sikres mot fluktuasjon av partikkelstoff.
Fisk kan bli påvirket under dumping, begrenset konsekvens.
Arter i sjø kan bli påvirket under dumping av masser.

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Ikke aktuelt

MILJØ

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner 0

Ingen registreringer.

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

0

Ikke aktuelt

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Ikke aktuelt

0
0

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Transportbehov og energiløsninger

-

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

---

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi

-

Masser transporteres med lekter. Avløpsledning fra
gammelt deponi i området
Hensyn til avløpsledning må ivaretas ved planlegging av
sjødeponi.
Lavt trussel nivå

0

Ikke relevant

Positivt å finne egnede lokaliteter for deponering av reine
masser i nærheten av byutviklingsområdet.
Samlet vurdering: Behov får å etablere et område for deponering av reine leirmasser. Massene skal dekke til et tidligere
deponiområde i sjø, og vil på sikt bedre miljøtilstanden.
+

Konklusjon: Tiltaket tas inn i planforslaget
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7 Rønvik

Figur xx Innspill i Rønvik. Blått er næring og grønt område er friluftslivsformål.
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NR 1 OMRÅDE HUNDELUFTING, VÅGØYNES
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: LNFR
Arealstørrelse: ca 5 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsler å legge til rette for
sentrumsnært hundeluftingsområde på deler av g/bnr 38/13. Eies
av kommunen. Området er i dag leid ut til landbruksformål frem til
2025, leietaker er Bodin SA.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ

(Verdi og
omfang)
++
0
+

Lett tilgjengelig hundeluftingsområde sentralt.
Ikke relevant
Mindre behov for motorisert transport

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold

0
-

Ikke relevant.
I hensynssone for landbruk.
I utkanten av område for særlig stor
forvaltningsinteresse.

0

Ingen registreringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner 0
SAMFUNN:

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

+

Området nås via g/s og stier inn i området

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

+

Transportbehov og energiløsninger

+

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi

0
0

Tiltaket vil gi et trygt hundeluftingstilbud i sentrumsnært
friluftsområde.
Opparbeidet gangstier som er offentlig tilgjengelig.
Positivt å legge til rette for et sentrumsnært
hundeluftingsområde.
Innenfor gang/sykkelavstand for store
befolkningsgrupper.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

0

Ikke aktuelt.

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

+
+

Sentrumsnært, gåavstand fra sentrum og bydeler Innenfor
bytviklingsområdet. Lett tilgjengelig.
Samlet vurdering: Vurdert til ikke ha negativ konsekvens for naturmangfoldet, friluftsliv eller landbruk, sentral plassering vil
reduserte bilbruk.
+

Konklusjon: Tiltaket tas inn i planforslaget
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NR 2 KOMBINERTE OMRÅDER, RØNVIKJORDENE
Dagens formål: offentlig formål og LNFR
Foreslått formål: kombinert offentlig formål/næring/
forretning og kontor. Hotellvirksomhet.
Arealstørrelse: ca 10,5 daa
Forslagsstiller: Norconsult AS fremmer forslag på vegne av
Stadssalg om at eiendom g/bnr 38/684 settes av som kombinert
formål.

Tema

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
---

Landskap

-

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

--

Landbruk, reindrift, havbruk, fiskeri
Naturmangfold

0
-

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Ingen registeringer
Del av område for særlig stor forvaltningsinteresse.
Området er sterkt trafikkert, begrenset konsekvens.
Ingen registeringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

-

Nyere tids kulturminne på kollen sentralt i området.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

+

Tilknyttet gang- sykkelveinett v/RV 80, samt
lokalveisystem.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0

Ikke relevant

0
0
---

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Ikke relevant
Ikke relevant
Plassering av et næringsareal i dette området vil medfør
økt biltransport da RV 80 fungerer som barriere.
Kort avstand til overordnet veinett, vann og avløp.

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi

0

Ikke aktuelt.

0

Tiltaket kommer i konflikt med planlagt gang- og
sykkelvei. For øvrig bør grøntarealet bevares grunnet sin
nærhet til elveparken og at det ellers blir svært mye «grå»
infrastruktur i området.
Område med store tekniske inngrep.
Ingen registreringer mhp. grunnforurensing. Støy fra
omkringliggende veier.
Ingen registreringer.

SAMFUNN:

-

Arealet ligger risikoutsatt til i forhold til ulykker på/ved
RV 80.
--Dette arealet ligger som en «øy» omgitt av sterkt
trafikkerte veier. Vil medføre økt biltrafikk.
Samlet vurdering: Dette arealet ligger løsrevet fra øvrig sentrums- og næringsbebyggelse på motsatt side av RV 80. Arealet er
omgitt av sterkt trafikkerte veier og etablering av hotell på dette stedet vil medføre økt biltransport. Tiltaket er også i konflikt
med nyere tids kulturminne, gang- sykkelvei og grønnstruktur.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget
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8 Sentrum

Figur viser innspill i sentrum. Gult område er boligbebyggelse
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NR 1 BOLIGER, FREDENSBORGVEIEN 7-9
Dagens formål: Industri
Foreslått formål: Boliger
Arealstørrelse: ca 31 daa
Forslagsstiller: Gnist Arkitekter foreslår å legge til rette for
boligområde på g/bnr. 138/2495 og g/bnr.138, bnr.2523.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Miljø

(Verdi og
omfang)
0

Ingen registreringer

Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

0
---

Ikke relevant
Rød støysone, aktsomhetsområde grunnforurensing.

0

Ikke relevant

Landbruk, reindrift, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0
0
0
0

Ingen registreringer
Ingen registeringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

+

God tilknytning til kommunale veier i sør m/forbindelse
til gang- sykkelvei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

--0
0

Sterkt trafikkerte industri/næringsareal som er støyutsatt.
Nærmeste barneskole er 1,5 km. unna.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Transportbehov og energiløsninger

+

Godt kollektivtilbud og god tilknytning til øvrig veinett.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Arealet ligger med god tilknytning til offentlig
infrastruktur; vei, vann og avløp.

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi

-

Arealet ligger ved sjø og kan være utsatt ved framtidige
ekstremværhendelser (stormflo og vind).

-

Industri/næringsareal med mye tungtransport. Marin
strandavsetning og bart fjell.
Kommunen har behov for sjønære nærings- og
industriareal med god nærhet til det nye
byutviklingsområdet: «ny by ny flyplass».

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

---

Samlet vurdering:Tiltaket er i konflikt med viktige arealstrategier, ligger innenfor aktsomhetsområdet for grunnforurensning,
flystøysone og arealet er ikke godt egnet for boligutbygging.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget
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9 Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen

Figur viser innspill i området Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen. Gule områder er boligbebyggelse. Område i nord er
kombinert område med forretning.
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NR 1 BOLIG OG FORRETNING, ALSTAD
Dagens formål: Forretning
Foreslått formål: kombinert område, bolig og forretning
Arealstørrelse: ca 5,8 daa
Forslagsstiller: Takst-Team Eiendom AS Kvartal 39.45

TEMA
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Konsekven Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
s
(Verdi og
omfang)
Urbant område med næringsbygg, parkeringsareal og
+
grøntareal i overgangssonen mellom ulike trafikkareal.

Landskap

0

Ikke relevant.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, reindrift, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0
0
0
0
0

Inneklemt areal med trafikkert vei i øst og boligvei i vest,
noe støyutsatt.
Ikke relevant.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

+

Godt utbygd gang- sykkelveinett i området.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

-

Nærmeste barneskole ligger ca. 1 km. unna, men har
redusert kapasitet.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Transportbehov og energiløsninger

++

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

++

SAMFUNN:

0
0

Mulige trusler som følge av klimaendringer,
0
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
0
bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi
-

Godt utbygd kollektivtilbud, veinett og gangsykkelveinett.
Godt utbygd kommunal infrastruktur i området.
Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.
Det er begrenset med forretningsareal innenfor denne
delen av byutviklingsområdet. Arealet grenser imidlertid
til boligområder i sør i vest og vil egne seg godt for
boligutbygging.

Samlet vurdering:
Inneklemt forretningsareal i et større boligområde, med godt utbygd kommunal infrastruktur i nærområdet.
Konklusjon: Tas med i planforslaget.
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NR 2 BOLIGER, ALSTAD
Dagens formål: Forretning.
Foreslått formål: bolig.
Arealstørrelse: ca. 4,3 daa
Forslagsstiller: Ste-Tek AS foreslår å legge til rette for bolig på
g/bnr 39/298, deler av kvartal 39.46

TEMA

Konsekve
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
ns

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

+

Landskap

0

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)

--

Vannmiljø
Landbruk, reindrift, havbruk, fiskeri

0
0

Inneklemt forretningsareal med vei i øst og tett
boligbebyggelse i vest. Noe støyutsatt, og arealet kan
være forurenset.
Ikke relevant.
Ingen registreringer

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0
0
0

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

+
-

Godt utbygd gang- sykkelveinett i området.
Nærmeste barneskole ligger ca. 1 km. unna, men har
redusert kapasitet.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Godt utbygd kollektivtilbud, veinett og gangsykkelveinett.
Godt utbygd kommunal infrastruktur i området.
Ikke aktuelt.

0
0
++

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
++
Mulige trusler som følge av klimaendringer,
0
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven 0
§ 4-3
Forholdet til arealstrategi
-

Urbant område med næringsbygg, parkeringsareal og
boligområder. Noe grøntareal i overgangssonen mellom
ulike trafikkareal. Kort vei til skoler/b. hager og
friluftsområder.
Ikke relevant.

Ikke aktuelt.
Det er begrenset med forretningsareal innenfor denne
delen av byutviklingsområdet. Arealet grenser imidlertid
til boligområder i sør i vest og vil egne seg godt for
boligutbygging.

Konklusjon: Tas med i planforslaget
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10 Hunstad/Mørkved

Figur viser innspill i Hunstad og Mørkved området
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1 KOMBINERT OMRÅDE MØRKVED SØR
Dagens formål: Området er i områdereguleringsplan for Mørkved
Sør avsatt til forretning og tjenesteyting, næring og bolig.
Foreslått formål: Foreslått formål: Forretning – kontor og industri
Arealstørrelse: ca 60 daa
Forslagsstiller: Tiltakshaver ønsker å legge til rette for handel med
plasskrevende varer, i størrelsesorden 20 000 kvm.
TEMA

Konsekve
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter
ns

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

+

Landskap

0

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, reindrift, havbruk, fiskeri

--

Arealet er i dag i bruk som landbruksareal, men
er regulert til forretningsformål i gjeldende
områdereguleringsplan.
Jordbrukslandskapet på denne siden av riksveien
er i en endring, til et forretnings/næringsområde.
Tiltaket vil medføre økt transportbehov.

0
0

Ikke relevant.
Ikke relevant.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

0
0
0

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.

+

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0

God forbindelse til gang- sykkelvei på sørsiden
av RV 80.
Ikke relevant.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

++

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven §
4-3

0

Forholdet til arealstrategi

0
0
++

0

-

Ikke relevant.
Ikke relevant.
Området har god tilgjengelighet, både for
kollektivtilbud (tog og buss), bil og sykkel.
Det er opparbeidet off. infrastruktur nær
området; vei, vann og avløp.
Ikke relevant.
Arealet ligger nært opp til RV 80, og kan bli
påvirket ved storulykker på tilgrensende
veisystem.
Etablering av forretning m/plasskrevende varer i
dette området vil gi et godt tilbudt innenfor
denne varegruppen for området; Hunstad,
Mørkved og Støver. I området bor i underkant av
10 000 mennesker.

Konklusjon: Tas med i planforslaget
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11 Tverlandet

Figur
viser innspill i Tverlandet/Godøy området. Gult er gult, oransje er fritidsbolig, brunet er lagring av rene masser.
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NR 1 FRITIDSBOLIGER, VATNVATNET
Dagens formål: LNFR

Foreslått formål: fritidsboliger, flere enn
Arealstørrelse: 120 daa?
Forslagsstiller: Tore Vikan ønsker å utvikle et område for
fritidsbebyggelse på vestsiden av Vatnvatnet. Tiltaket omfatter
eiendom med gnr. 63 bnr. 14.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

--

Viktig lokalt turområde. Hensynsone friluftsliv.

Landskap

-

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Småkupert landskap med blandingsskog,
gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Begrenset kollektivtilbud vil medføre noe økt
biltrafikk.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Eiendommen grenser til Mølnelva i nordvest.
Viktig å bevare kantvegetasjon langs med
vassdraget.
Dyrka mark sentralt på eiendommen.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

----

Trekkveier vilt gjennom området
Viktige områder for reindriften.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Eiendommen har atkomst til kommunal vei bia
privat vei. Ikke etablert gang- sykkelvei, men
begrenset trafikk.
Ikke relevant

0
0

Ikke relevant.
Ikke relevant.

Transportbehov og energiløsninger

-

Ingen kollektivtilbud.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Tiltak lokalisert nær vei.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven §
4-3
Forholdet til arealstrategi

0

Ikke relevant.

-

SAMFUNN:

Marin strandavsetning, aktsomhets snø- og steinras
i nordre del
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNFR
spredt fritidsbebyggelse m/begrensning på antall
nye boliger som kan bygges i planperioden.
Samlet vurdering: Det er ikke ønskelig å legge til rette for ytterligere fortetting innenfor hytteområdene ved Vatnvatnet, ut
over det som er gitt av rammer i kommuneplanen. Området har store natur-, friluftsverdi, og det er registrert trekkvei for vilt i
gjennom området. Området er også viktige områder for reindriften.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke inn i planforslaget.
-
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NR 2 FRITIDSBEBYGGELSE, VÅGSBOTTEN
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 22,8 daa
Forslagsstiller: Rebecca Strøm ønsker å utvikle et område med 5
fritidsboliger på g/bnr 116/4, på vestsiden av Vågsbotten.

Tema
MILJØ

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

-

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Landbruk, havbruk, fiskeri

---

Deler av område er i hensynssone landbruk.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

---

Ingen spesielle funn i naturbase.
Vinterbeite , trekklei og samlingsområder for rein.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

-

Det er kulturminner nordvest for eiendommen, samt
i området forøvrig.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Det er ikke etablert gang- sykkelvei langs den
kommunale veien sør for eiendommen.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Ikke aktuelt

0
0

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Transportbehov og energiløsninger

-

Begrenset kollektivtilbud

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Godt utbygd kommunaltekniske anlegg i området,
med offentlig vei og vann.

-

Omsøkt areal utgjør en del av en sammenhengende
skogteig på sørsiden av Vågsbotten. Strandsonen
mot vest er utbygd med fritidsbebyggelse, i øst
finnes innmark/gårdsbebyggelse.
Småkupert kystlandskap med blandingsskog,
gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Området har begrenset kollektivtilbud, vil medføre
noe økt biltrafikk.
Eiendommen grenser til sjø, men utbygging vil ha
begrenset lokal betydning.

SAMFUNN:

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
+
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4- 0
3
Forholdet til arealstrategi
-

Lavt trusselnivå og naturfare pga klimaendringer
Ingen registeringer
Tiltaket er i strid med viktige landbruks-, natur og
samiske interesser.

Samlet vurdering
Tiltaket er i konflikt med hensynet til landbruk-, natur og utmarksnæring, samt samiske interesser.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget

29
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – KU-katalog – til bystyrets behandling 26.10.2017

NR 3 BOLIG, GODØYNES
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boliger
Arealstørrelse: 29,5 daa
Forslagsstiller: Arve Jakobsen, Trygve Bent Johansen og Ørjan Li
Godøynes ønsker å legge til rette for 8 -10 boliger på del av gnr 73, bnr
18,19 og 44.
Tema
Miljø

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

-

Småkupert landskap med blandingsskog, dyrket
mark og gårdsbebyggelse.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Begrenset kollektivtilbud.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri

---

Hensynssone landbruk

Naturmangfold

0

Ingen spesielle registreringer

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Ingen registreringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Samfunn:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Ikke etablert gang- sykkelvei langs kommunal vei,
men begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)

+

Trygge oppvekstområder. Vil ha behov for
skoleskyss, god skoledekning.

Tilgjengelighet for alle til uteområder

0

Ikke aktuelt.

Folkehelse

0

Ikke aktuelt.

Transportbehov og energiløsninger

-

Lite utbygd kollektivtilbud, bilbasert.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Det finnes kommunal vannledning langs kommunal
vei i vest. Må etablere atkomstvei til kommunal vei.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
0
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4- 0
3
Forholdet til arealstrategi
---

Deler av område er kartlagt som friluftsområde med
lokal verdi (C).

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Omsøkt areal ligger innenfor hensynssone landbruk
og vil medføre noe økt transportbehov.

Samlet vurdering: Tiltaket berører viktige landbruksinteresser.

Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget
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NR 4 LAGRING AV RENE MASSER, VIKAN
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Annen bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca 32 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsker/foreslår å utvide eksisterende
deponiområde for rene masser. Tilgrensende reguleringsplan er 2600
Inner-Vikan søppelplass.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Miljø
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
0

Ingen registeringer

Landskap

-

Dalsøkk som fylles igjen, ingen fjernvirkning.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)

+

Vannmiljø

-

I området skal det deponeres reine masser og
massene vil bli håndtert av fagkyndig
personale/firma.
Må sikres mot avrenning

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
0
0

Ingen registeringer
Ingen registeringer
Ingen registreringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0
0

Ikke relevant
Ikke relevant

0
0
+

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

+

Ikke relevant
Ikke relevant
I tilknytning til eksisterende anlegg, medfører
ingen ny økning av transportbehovet.
Godt utbygd infrastruktur

Samfunn:

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
0
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3 -

Ikke relevant.

Store deler inngår i aktsomhetsområde for snø- og
steinskred.
Forholdet til arealstrategi
+
Utvidelse av eks. deponiområde, der en benytter
eksisterende infrastruktur.
Samlet vurdering: Samlet sett vurderes tiltaket som positivt, da en benytter eksisterende infrastruktur og deponiområdet
ligger naturlig skjermet for omgivelsene.

Konklusjon:Tiltaket tas med i planforslaget
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12 Skjerstad og Misvær

Figur som viser innspill i Skjerstad og Misvær. Oransje områder er fritidsbebyggelse, gult er bolig, blått er næring og
brunt er massetak.
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|
Nr 1 Fritidsbebyggelse, Tverrlia, Misvær
Dagens formål: LNFR - spredt bolig og LNFR med hensynssone
landbruk
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 41 daa
Forslagsstiller: Misvær grunneierlag ønsker å etablere
fritidsbebyggelse på «tettingteigene». Området ligger ved
avkjøringen fra fv.812 til fjellveien opp mot Rognlivannet og
følger denne veien ca. 300 meter nordover. Fra bnr.9 i sør til
bnr.10 i nord. Området består av en god del småteiger og
noen større. Disse er Gnr.226/Bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 42 og 57.
Tema
Konsekve
ns
MILJØ
(Verdi og
omfang)
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap
0
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø
0
Landbruk, havbruk, fiskeri

0

Naturmangfold

0

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner 0

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Adkomst til svært viktig friluftslivsområde
Ingen spesielle verdier registrert
Registrert høy forekomst av radon
Ikke relevant
Innenfor LNFR - spredt bolig. Ubetydelig del
innenfor hensynssonen for landbruk
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp)
Mulige trusler som følge av klimaendringer,
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
bygningsloven § 4-3
Forholdet til arealstrategi

0

80 sone uten g/sykkelveg, begrenset trafikk
Ikke relevant

0
0
-

Ikke relevant
Ikke relevant
En daglig bussavgang t/r Bodø

-

Vann og avløp ikke etablert
Ingen risiko

0
0

Ønske om etablering av hyttefelt i
utmark/skogområde, uten sterke interesser
knyttet til natur, miljø og/eller landbruk.
Nærhet til Misvær sentrum og eksisterende
infrastruktur.
Samlet vurdering: Veien gjennom foreslått område er adkomstvei til svært viktig friluftslivsområde. Tiltak i
området må ikke gi negative konsekvenser for veien. Området er godt egnet for fritidsboliger.
Konklusjon:
Tiltaket tas inn i planforslaget

++

Ingen registreringer

NR 2 CAMPINGPLASS, VESTVATN

<

Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Næring/campingplass
Arealstørrelse: 14 daa
Forslagsstiller: Ingvar Hansgård ønsker å etablere område for
oppstillingsplass for campingvogner/bobiler med servicebygg på
eiendommen 226 bnr 81.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
+

Landskap

-

Arealet ligger nært opp til Vestvatnet skianlegg.
Tiltaket vil styrke/bygge opp rundt eksisterende
aktivitet i området.
Skogbevokst teig.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Noe økt biltransport.

-

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Teigen grenser til bekk/elv i øst, som drenerer ut
Innervatnet i sør. Kantvegetasjon og elveleiet må
ivaretas ved utvikling av området.
Dyrka mark i feltets nordre del.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Trekklei for elg i vestre del av området
Ingen registreringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder

0

Tiltaket vil medføre begrenset økning med
gangtrafikk på kommunal vei u/fortau.
Ikke relevant

0

Ikke relevant

Folkehelse

+

Tiltaket vurderes som positivt da det bygger opp
om eksisterende aktivitetstilbud.

Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

0

Ingen kollektivtransporttilbud
Infrastruktur må etableres.
Ikke relevant.

MILJØ

SAMFUNN

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3 0
Forholdet til arealstrategi

Ikke relevant.

+

Næringsetablering i tilknytning til eksisterende
idretts/utfartsområde, vurderes som positivt.
Samlet vurdering: Tiltaket berører ingen vesentlige interesser på en negativ måte. Etablering av campingplass gir lokale
arbeidsplasser og styrker grunnlaget for Vestvatnet alpinanlegg.
Konklusjon: Tiltaket tas inn i planforslaget med krav om reguleringsplan og rekkefølgebestemmelser om utbedring av vei
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NR 3 FRITIDSBOLIGER, KRAKVIKA
Dagens formål: LNFR, deler område i nord er spredt
Boligbebyggelse
Foreslått formål: fritidsboliger
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Sverre Nygård foreslår å legge til rette for
fritidsbebyggelse på g/bnr. 202/5 på to teiger til sammen 8 hytter med
tilhørende naust.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

---

Landskap

---

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Deler av området er registrert om viktige
friluftsområder.
Delvis bratt og småkupert kystterreng, tiltak vil
medføre terrenginngrep og være synlig fra
nærområdet og sjø.
Vil medføre noe økt biltransport.

-

Det renner en mindre bekk sørøst i området.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

En mindre del av området har hensynsone
landbruk.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

---

Trekkveier elg.
Trekkveier. Området for vår- og vinterbeite.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

--

Smal grusvei uten g/sykkelveg.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0

Ikke relevant.

0
0
-

Ikke relevant.
Ikke relevant.
Tiltaket vil medføre noe økt transportbehov.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

--

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

---

Finnes ikke offentlig vann og avløp i området.
Kommunal vei grenser til arealene i nord og
nordøst.
Aktsomhetsområde for snø- og steinskred.

0

Ikke aktuelt.

SAMFUNN:

Forholdet til strategi for fremtidig arealbruk
Samlet vurdering
Deler om området er ikke egnet som hytteområde på grunn av bratt og kupert terreng. Området må utredes for naturfare.
Området er beiteområde for rein vår og vinter og del av området er viktig landbruksområde. Det kan eventuelt etableres et
mindre naustområde, men uten hytteområde så er behovet for naust sterkt redusert.
Konklusjon: Tas ikke med i planforslaget

NR 4 UTVIDELSE HYTTEFELT H105, KLETTENG
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Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca 260 daa
Forslagsstiller: Frank-Reidar Simonsen foreslår å utvide eks hyttefelt 105
sørøstover.

Tema

Konsekvens

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

---

Deler av området inngår i viktig friluftsområde.

Landskap

---

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Bratter enn 1:3. Utbygging vil medføre store
terrenginngrep
Noe økt transportbehov.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Deler av område er hensynssone landbruk
Ingen registreringer
Vinterbeite rein. Stor mulighet for negative
konsekvenser, bør utredes nærmere med dialog
reindriftsnæringen
Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

+

Kommunal vei med svært begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder

0

Ikke relevant.

-

Bratt terreng, krever spesialtilpasninger.

Folkehelse

0

Ikke relevant.

Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

--

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

---

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

0

Medfører noe økt transport.
Ikke etablert offentlig vann og avløp i området.
Det er kommunal vei til øvre del av området.
Aktsomhetsområde radon, deler av område marin
strandavsetning. Sørlig del aktsomhetsområde for
snø- og steinskred.
Ikke relevant.

Forholdet til arealstrategi

--

Tiltaket berører vesentlige friluftsinteresser.

SAMFUNN:

Samlet vurdering
Tiltaket berører vesentlige friluftslivsinteresser: Videre er område beiteområder for rein som kan medføre negativ
konsekvens for reindriftsnæringen. Området er noe bratt noe som kan medføre store terrenginngrep ved oppføring av
bygninger og bygging av vei. H106 som ligger ca. 1 km. fra området som ikke er ferdig utbygd.
Konklusjon: Tas ikke med i planforslaget
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NR 5 FRITIDSBEBYGGELSE, HØGSET
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 18,1 daa
Forslagsstiller: Ørjan Simonsen ønsker å legge til rette for
fritidsbebyggelse på eiendommen 228/1.

Tema

Konsekvens

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

-

Landskap

-

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Del av et sammenhengende skogområde på
østsiden av Skjerstadfjorden.
Noe bratt terreng, kan medføre negative
terrenginngrep.
Kan medføre noe økt transport.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Teigen ligger i randsonen mot dyrket mark.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen spesielle registreringer.
Vinterbeite rein. Vurdert til at mest sannsynligvis
ikke har noen vesentlige negative konsekvenser
for reindriften
Ingen registreringer.

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Tilknyttet kommunal vei, via privat atkomstvei.
Begrenset trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder

0

Ikke relevant.

Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

0
-

Kupert terreng.

Ikke relevant
Noe økt transport.
Kommunal vei i nærheten. Ingen opplysninger om
vann.
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
--Arealet ligger innenfor aktsomhetsområde for snrisiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
og steinskred, og aktsomhetsområde for
steinsprang.
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3 Området kan være utsatt for naturfare.
Stigningsforhold ca 1:9. Noe bratt i overkant.
Forholdet til arealstrategi
+
Tiltaket ligger nært opp til Misvær senter, det er
ingen vesentlige natur, landbruks- eller
friluftsinteresser som blir berørt.
Samlet vurdering: Tiltaket er ikke i konflikt med vesentlige arealinteresser. Må utredes for rasfare. 150m til område for
fritidsboliger som ikke er utbygd. Området er i utbygd område og bidrar til fortetting. Kort avstand til tettsted kan bidra til økt
etterspørsel av varer og tjenester.
Konklusjon: Tas med i planforslaget på vilkår at snø- og steinskredfare utredes.
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NR 6 FRITIDSBEBYGGELSE, VESTERLI
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: Ikke oppgitt
Forslagsstiller: Sven – Åke Hagen foreslår fritidsbebyggelse på 218/9
nord for avkjørsel, bru til 812 mot Beiarn.

Tema

Konsekvens

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

-

Det av sammenhengende skogområde. Ingen
registrert friluftsinteresser.
Småkupert areal dekt med skog.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Noe økt transport.

-

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Kantvegetasjon og naturlig elveleie må ivaretas
for vassdraget i øst.
Utmarksareal. Atkomst kan berøre dyrket areal.

Naturmangfold

---

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

--

Kykkelvatnet har arter av særlig stor
forvaltningsinteresse.
Høst- og vinterbeite rein.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0

Ingen registreringer.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Fylkesvei, 80 sone, ingen g/sykkelveg.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0
0

Noe kupert, vil medgøre behov for tilpassing.

Transportbehov og energiløsninger

-

Begrenset økning av trafikk.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

-

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

0

Fylkesvei 813 i sør, m/tilkomst via privat
atkomstvei.
Ikke relevant.

0

Ingen registreringer

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Forholdet til arealstrategi

Det finnes eksisterende felt avsatt til
fritidsbebyggelse i nærheten som ikke er ferdig
utbygd.
Samlet vurdering: Området ligger ca 1000m fra to felt med mye ledig areal med samme grunneier. Vurderes som trolig liten
negativ konsekvens for reindrift. Det anbefales ikke å tilrettelegge for nye områder før eksisterende felt er ferdig utbygd.
Hensynet til naturmangfold og vassdrag bør utredes nærmere.
Konklusjon: Tas ikke med i planforslaget.

38
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – KU-katalog – til bystyrets behandling 26.10.2017

NR 7 FRITIDSBEBYGGELSE OG NAUST, KRAKVIKA
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse og naust
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Øystein Moen ønsker å legge til rette for 4-6 fritidsboliger
og naust på eiendommen 202/2. Det foreslås to områder. Område lengst
nord grenser til fremtidig akvakulturtiltak på land og i sjø.

Tema

Konsekvens

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
---

Landskap

---

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

0

Spredt utbygd område med fritidsbebyggelse ved
sjø. Vil medføre økt privatisering av strandsonen.
Kupert terreng, vil medføre terrenginngrep i
strandsonen.
Ikke relevant.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Sauebeite.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer.
Vårbeite, vinterbeite. Vurdert til at det trolig er
små eller lite negative konsekvenser for
reindriften.
Ingen registreringer.

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Utfordring med trafikksikkerhet i dag. Pga. smal
og uoversiktlig vei uten g/s vei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Ikke relevant.

0

Noe kupert terreng.
Ikke relevant.

Transportbehov og energiløsninger

-

Noe økt transport.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

-

Gruslagt vei med lav standard fører til området.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

--

Arealene kan være utsatt for stormflo og ved
ekstremvær.
En del av området kan være utsatt for naturfare.

-

Forholdet til arealstrategi
Samlet vurdering: Området er delvis kupert og ikke egnet til for fritidsboliger. Det er også beiteinteresser i området. Tiltaket
vil medføre økt privatisering av strandsonen.
Konklusjon: Tas ikke med i planforslaget.
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NR 8 FRITIDSBEBYGGELSE, HØGSET
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca 21 daa
Forslagsstiller: Torill Haubakk foreslår fritidsbebyggelse på deler av g/bnr
228/10-4. Innspillet må sees i sammenheng med foreslått
fritidsbebyggelse i østre del av tilgrensende eiendom (nr 8).

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

-

Eiendommen er del av et større sammenhengende
skog og fjellområde på østsiden av Misværfjorden.
Kupert skoglandskap.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Noe økt transportbehov.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Teigen grenser til dyrket mark i sørvest og
atkomstvei kan berøre dyrket mark.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen spesielle registreringer
Vinterbeite rein.
Ingen registreringer-

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

0

Kommunal vei med begrenset trafikk.
Ikke relevant.

0
+

Noe kupert.
Ikke relevant.
Økt transportbehov.
Området har tilkomst til kommunal vei via privat
atkomstvei

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

---

Arealet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøog steinskred, og aktsomhetsområde for
steinsprang. Må utredes.
Området består av marin strandavsetning
Fortetting, nært vei og tettsted

SAMFUNN:

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3 Forholdet til arealstrategi
+
Samlet vurdering
Tiltaket er ikke i konflikt med vesentlige arealinteresser, men området må utredes for rasfare. Det er 150m til område for
fritidsboliger som ikke er utbygd. Arealet ligger nært opp til tettstedet; Misvær, og eksisterende natur- friluftsområder.
Konklusjon: Tas med i planforslaget

NR 9 FRITIDSBEBYGGELSE, MISVÆR
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Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca 110 daa
Forslagsstiller: Jan Kristian Nesbak foreslår fritidsbebyggelse på 227/5,
227/3 mfl

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
---

Berører viktig friluftsområde

Landskap

-

Delvis noe bratt terreng.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

-

Vil medføre noe økt transportbehov.

-

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Grenser til Gravelva i nord. Viktig å ivareta
elveleiet og kantvegetasjonen langs vassdraget.
Grenser til område med aktiv seterdrift

Naturmangfold

---

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

---

En mindre del av teigen er registrert som
naturbeitemark/rik beiteeng i naturbasen.
Vårbeite, høstvinterbeite, vinterbeite og flyttlei.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Finnes en eksisterende skogsbilvei i øst
m/forbindelse til fylkesvei 812.
Ikke relevant.

0

Krever tilpassing og tilrettelegging.
Ikke relevant.

Transportbehov og energiløsninger

-

Noe økt transportbehov.

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

-

Privat veg opp til seter. Vann fra elv.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

-

SAMFUNN:

Store akutte nedbørsperioder kan medføre flom i
elv.
Lite område i sør er registret som
aktsomhetsområde for snø- og steinskred.
Forholdet til arealstrategi
--Nytt felt for fritidsbebyggelse i fjellområdet øst for
Misvær, i område med stølsdrift og viktige natur,
friluftsverdier.
Samlet vurdering: Tiltaket berører vesentlige reindriftsinteresser. Videre er terrenget utfordrende og det må betydelige
terrenginngrep for å tilpasse bebyggelsen. Fritidsbebyggelse i området er vurdert til å gi negative konsekvenser for
jordbruksinteresser i område.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke med i planforslaget
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NR 10 BOLIGBEBYGGELSE, MISVÆR
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca 3,3 daa
Forslagsstiller: Jan Kristian Nesbak foreslår boliger på deler av g/bnr
227/22.

Tema

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ

(Verdi og
omfang)
-

Etablering av boligfelt på dyrket areal.
Relativt flatt jordbrukslandskap.

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø

+

Sentrumsnært areal, i gangavstand til øvrig
tettstedsbebyggelse.

0

Ikke relevant.

Landbruk, havbruk, fiskeri

--

Etablering av boliger på dyrket jord

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
0

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Ikke g/sykkelveg langs kommunal veg/fylkesvei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder

++

Folkehelse

+

Meget gode og trygge oppvekstvilkår, nært skole,
svømmehall og 1000 m. fra lokalsenter.
Flatt terreng gir mulighet for god tilgjengelighet til
uteområder
Gode mulighet for fritidsaktiviteter i nærmiljøet

Transportbehov og energiløsninger

+

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

++

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

0

Forholdet til arealstrategi

-

++

En daglig t/r med buss nordover. Busstopp
tettsted
Nært vei. Utbygd vann og avløpssystem
Området kan være utsatt ved ekstrem flom,
kraftige nedbørsperioder.
Ikke aktuelt.

Arealet grenser til område som er satt av som
fremtidig campingområde i kommuneplanen.
Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Et sentrumsnært areal, med god beliggenhet i f.t. sentrumsområdet i Misvær.
Det er godt utbygd kommunaltekniske anlegg i området, trygt oppvekstmiljø, nært skole og lokalsenter. Område mot vest
er regulert til fremtidig næring.
Konklusjon: Tiltaket tas med i planforslaget.

NR 11 FRITIDSBEBYGGELSE, MØLNBUKTA
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Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse og naust
Arealstørrelse: 8,2 daa
Forslagsstiller: Jan Kristian Nesbak foreslår fritidsbebyggelse og naust
på 230/3.

Tema

Konsekvens

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
-

Landskap

--

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft,
jord og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

0

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

---

0
-

0
-

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

Denne delen av eiendommen består av dyrket
mark på nedsiden av veien og blandingsskog i
fjellsidene mot øst.
Utbygging av naust og atkomstvei i strandsonen
vil framstå som et fremmedelement i
jordbrukslandskapet.
Utbygging vil medføre noe økt biltransport.
Ikke relevant.
Dyrkbar jord. Konsekvensene er vurdert til å ha
små negative konsekvenser for jordbruket, pga.
nedbygging og framføring av atkomstvei.
Ingen registreringer
Vinterbeite rein. Vurderes til å ha små negative
konsekvenser for reindrifta Ingen registreringer.
Ingen gang- sykkelvei langs kommunal vei.
Begrenset trafikk.
Ikke relevant.
Noe kupert.
Vil medføre noe økt biltransport.
Vei til området, vann ukjent.

Arealet ligger i enden av en skredvifte med
potensiale for jord- og flomskred. Hytteområde
ligger også innenfor område som kan nås av
steinsprang.
Deler av område er aktsomhetsområde for snø- og
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3 --steinskred. Store deler er marin strandavsetning .
Et utbyggingsområde i dette området vil ligge
Forholdet til arealstrategi
risikoutsatt til.
Samlet vurdering: Omsøkte område for fritidsboliger anbefales ikke på grunn av at deler området kan være utsatt for
naturfare. Etablering av fritidsboliger vil også medføre tap av vinterbeite men er vurdert til å ha små eller ingen negative
konsekvenser for landbruk og reindriftsinteresser i området.
Konklusjon: Tas ikke med i planforslaget.

NR 12 FRITIDSBEBYGGELSE, MØLNBUKTA
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Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsbolig
Arealstørrelse: ca 87 daa
Forslagsstiller: Jan Kristian Nesbak foreslår utvidelse av H104.

Tema
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Landskap
Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord
og vann)
Vannmiljø
Landbruk, havbruk, fiskeri

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
(Verdi og
omfang)
Strandsonen og østsiden av eksisterende
hytteområde består av gammelt beite i
gjengroing, bevokst med gras og blandingsskog.
-Bratt og kupert terreng, utbygging vil medføre
store inngrep.
Økt biltransport
0
-

Ikke relevant.
Ingen sterke landbruksinteresser i dag, men dette
kan endre seg over tid.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Ingen registreringer.
Vinterbeite rein.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer.

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Kommunal vei uten gang- sykkelvei. Begrenset
trafikk.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole, barnehage)

0

Ikke relevant.

Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko
ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

0
---

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

---

Kupert terreng.
Ikke relevant.
Ingen kollektivtilbud.
Atkomstvei ok, vann ukjent
Arealet ligger innenfor aktsomhetsområde for
jord- og flomskred. Hytteområde ligger også
innenfor område som kan nås av jord- og
flomskred, samt steinsprang.
Området er risikoutsatt.

Forholdet til arealstrategi

---

SAMFUNN:

Ikke ønskelig å legge til rette for utbygging
innenfor områder med potensiale for naturfare.

Samlet vurdering
Tiltaket vil gi negative konsekvenser for reindrift og jordbruk. Eksisterende felt H104 har store areal som ikke er utbygd. I
vurderingen er det vektlagt at området ikke er egnet på grunn av bratt terreng og mulig skredfare.
Konklusjon: Tiltaket tas ikke inn i planforslaget
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NR 13 NÆRING, KVALNES
Dagens formål: Spredt boligbygging
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca 60 daa
Forslagsstiller: Johan Hernes foreslår å legge til rette for
næring på deler av teigene gnr. 202/1 og 3. Det skal
produseres tang og tareprodukter i samarbeid med
havbruksnæringen og Sintef og Nord Universitet.
Tema

Vannmiljø

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
(Verdi og
omfang)
Inntakt kultur- og naturlandskap i strandsonen.
--Arealet består av dyrket mark i sør og et markert
høydedrag i nord. En større næringsetablering i
dette området kan medføre negative
landskapsinngrep.
Utbygging av området vil kunne medfør økt
energibehov knyttet til bygningsmassen og drift
av anlegget, økt transport, samt utslipp.
Eventuelle utslipp skal renses.

Landbruk
Havbruk, fiskeri

+++

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

---

Det er registrert automatisk fredet kulturminne
i/ved området, og flere SEFRAK- registrerte
bygninger, både innenfor og ved området.
Kulturlandskapsverdier.

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Smal gruslagt vei med få møteplasser.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole, barnehage)

0

Ikke relevant

Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0
0
-

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

--

Ikke relevant
Ikke relevant
Vil medføre økt transport med store kjøretøy.
Kai må etableres for båttrafikk.
Vann og avløp, lav vegstandard.

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko
ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

-

Lavt trusselnivå.

-

Marin strandavsetning på land og i sjø.

Forholdet til arealstrategi

++

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord
og vann)

Tiltaket er i strid med jordvernhensyn.
Tiltaket vil kunne medføre etablering av ny
næring basert på tareoppdrett, samt
videreforedling. Vil kunne få stor
samfunnsmessig betydning for denne delen av
kommunen.
Ingen registreringer.
Vår- og vinterbeite.

Tiltaket er i strid med en rekke viktige hensyn
knyttet til jordvern og kulturminnevern, samt
landskapshensyn. Det er imidlertid et overordnet
mål å sikre bosettingen i distriktene, samt å legge
til rette for næringsutvikling og
havbruksnæringen.
Samlet vurdering: Tiltaket har negative konsekvenser for kulturlandskapet og jordbruksinteresser. Tiltaket vurderes som små
negative konsekvenser for reindrifta. Ved planlegging og prosjektering av dette tiltaket må en sikre at hensynet til verneverdig
bebyggelse, kulturminnevern og landskapet ivaretas. Det må også planlegges for sjøveis transport, og den kommunale veien ut
til planområdet bør utbedres på enkelte steder.
Konklusjon: Forslaget tas inn i planforslaget.
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NR 14 FRITIDSBOLIG, KRAKVIKA
Dagens formål: Spredt boligbygging
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca 460 daa
Forslagsstiller: Johan Hernes foreslår å legge til rette for
fritidsbebyggelse på g/bnr 202/10. Det er ikke oppgitt omfang av
bebyggelse.

TEMA

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

(Verdi og
omfang)
---

Landskap

---

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann)
Vannmiljø
0
Landbruk, havbruk, fiskeri
-

Viktig kartlagt område for friluftsliv. Hensynsone
friluftsliv.
Delvis bratt og kupert, utbygging kan medføre
store terrenginngrep.
Vil medføre noe økt biltransport.
Ikke aktuelt.
Eiendommen består av store partier med bart fjell,
myr, samt blandingsskog.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag, reindrift

----

Trekkvei for elg gjennom området.
Viktige område for vår- og vinterbeite.

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner
SAMFUNN:

0

Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

-

Kommunal vei uten g/sykkelvei.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0

Ikke aktuelt.

-0

Vil medføre store terrenginngrep.
Ikke aktuelt.

Transportbehov og energiløsninger
Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)

---

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3

-

Noe økt biltransport.
Begrenset kommunal veistandard, smal vei med få
møteplasser. Det må opparbeides atkomstvei til
området.
Lavt trusselnivå.

Deler av arealet er registrert med aktsomhet for
Radon.
Forholdet til arealstrategi
I strid med viktige natur, landskap og
-friluftslivsinteresser.
Samlet vurdering: Tiltaket berører viktig miljø og samfunnsinteresser på en negativ måte. Viktig område for reindrift. Er
vurdert som friluftsområde med et visst potensial, men stedvis vanskelig framkommelig. Området er delvis våtmark og bør
undersøkes i forhold til naturmangfold før ny bruk av området kan vurderes.
-

Konklusjon: Tilaket tas ikke med planforslaget
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NR 15 UTVIDELSE MASSETAK, MISVÆR
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Utvidelse massetak (andre typer..i NyKPA)
Arealstørrelse: ca 51 daa
Forslagsstiller: Nordland Betong foreslår å utvide eksisterende område
for masseuttak.

Tema
MILJØ
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv
Landskap

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
(Verdi og
omfang)
Tiltaket vil medføre inngrep i en viktig
-grøntkorridor.
---

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann)
Vannmiljø
--

Tiltaket vil medføre inngrep i et karakteristisk
terrasselandskap.
Økende støv og støy.

Landbruk, havbruk, fiskeri

-

Hensynet til Lakselva og ivaretakelse av
kantsonen, samt elveleiet må ivaretas dersom
ressursen utnyttes.
Nært landbruksområde.

Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0

Natur- kulturlandsskap.
Ingen registreringer

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer

0

Ikke aktuelt.

Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole, barnehage) 0

Ikke aktuelt.

Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse

0
0

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Transportbehov og energiløsninger

-

Vil medføre noe økt transportbehov.

SAMFUNN:
Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)

Teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp)
+
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Bruk av eksisterende infrastruktur.
Nærhet til elv i sør, kan være risikoutsatt ved
større vannføring akutte flomhendelser. Dette må
avklares.
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven § 4-3
Deler av område ligger innenfor nedslagsfelt
drikkevann.
Forholdet til arealstrategi
Sikre masser til byutvikling, utnytting av en lokal
++
ressurs.
Samlet vurdering: Utvidelsen må ta hensyn til nedslagsfelt drikkevann, landbruk og friluftslivsinteresser. Planområdet er
innenfor for verneplan for vassdrag.
Konklusjon: Tiltaket foreslås tatt i planforslaget i et redusert omfang. Det settes krav om reguleringsplan.
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NR 16 MASSETAK, STØVSET
Dagens formål: spredt boligbebyggelse og LNFR
Foreslått formål: Massetak
Arealstørrelse: ca 23 daa
Forslagsstiller: Frank-Reidar Simonsen ønsker å etablere område
for massetak på deler av g/bnr 233/24 og 233/24/1. Det opplyses at
området brukes noe i dag, men var tidligere mest brukt.

Tema

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), usikkerheter

MILJØ

(Verdi og
omfang)

Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv

Område har tidligere vært utnyttet til massetak.

Landskap

0

Ingen registreringer.

Støy og forurensing (klimagass og annet utslipp til
luft, jord og vann)
Vannmiljø

-

Begrenset omfang.

0

Ikke aktuelt.

Landbruk, havbruk, fiskeri
Naturmangfold
Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag

0
0
-

Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner

0

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Beiteområde vinter, vurdert som liten betydning for
reindriften.
Ingen registreringer

Trafikksikkerhet (gang- og sykkelveinett)
Barn og unges oppvekstsvilkår (nærmiljø, skole,
barnehage)
Tilgjengelighet for alle til uteområder
Folkehelse
Transportbehov og energiløsninger

0
0

Ikke relevant
Ikke relevant

0
0
0

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp)

+

Nært vei

Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

-

Bratt terreng, relativ lav trussel nivå

SAMFUNN:

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og bygningsloven §
4-3
Forholdet til arealstrategi

Aktsomhetsområde for radon, snø- og steinskred (i sør).
Deler av området er marin strandavsetning.

Det er ønskelig å utnytte lokale ressurser av stein/pukk
og sand i nærheten av eksisterende tettsted.
Samlet vurdering: Det er ønskelig å utnytte lokale ressurser av stein/pukk og sand i nærheten av eksisterende tettsted
+

Konklusjon: Tiltaket ltas inn i planforslaget.
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13 SAMLET VURDERING AV PLANFORSLAGET I FORHOLD TIL KRITERIER SATT
PÅ FORHÅND
Ved vurderingen av innspill til ny kommuneplan, har administrasjonen lagt til grunn prinsipper og
målsettinger fra arealstrategien vedtatt i 2016 og arealpolitiske føringer:
1. Utvikling av kompakt by og sterkt sentrum
2. Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen
3. Ivareta naturverdier og landbruksnæringene og legge til rette for god utvikling av distriktene.
Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn:
•
•
•
•

Målsettingen om utvikling av en kompakt by betyr at forslag til nye større utbyggingsområder
utenfor byutviklingsområdet ikke er tatt inn i planen.
Innspill på områder for fritidsboliger som er foreslått innenfor 100-meterssonen langs sjø og/eller
at områdene er rasutsatt eller i områder uten utbygd teknisk infrastruktur er ikke tatt inn i planen.
Innspill om næringsetablering i distriktene tas inn med unntak av etableringer i områder med
viktige landbruksinteresser.
Noen av de viktigste landbruksområdene er mer utsatt for utbyggingspress enn andre områder i
kommunen. Dette gjelder særlig Fenes på Bertnes, Godøynes på Tverlandet og Fjære på
Kjerringøy. For å sikre disse områdene for aktiv landbruksdrift, er innspill om ny arealbruk innen
disse områdene ikke tatt inn i planen.

11.1 Samlet virkning av foreslåtte arealbruksendringer
Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan – og bygningsloven krever en vurdering av de samlede virkningene av
arealbruksendringene, det betyr at enkeltområdene må sees på i en sammenheng.

Boligbebyggelse
Dette planforslaget legger ikke opp til nye store utbyggingsområder for boliger i kommunen, og prinsippene fra
forrige kommuneplan blir videreført. Store boligprosjekter som den forrige planen la til rette for er nå i gang i
byutviklingsområdet, spesielt i bykjernen, Bodøsjøen og på Hunstad.
Det er også satt av områder for spredt boligbebyggelse i alle deler av kommunen. Det foreslås to nye områder for
boligbygging, ett på Kjerringøy og ett i Misvær.
Bestemmelsene for bolig viderefører og utvikler i all hovedsak den forrige planens bestemmelser. Denne planen
reflekterer likevel et større fokus på kvalitet knyttet til utforming og bomiljø, forholdet mellom bolig og andre
formål, samt forutsigbarhet for naboer knyttet til byggehøyder og utforming.

Fritidsbebyggelse
I denne revisjonen har en i all hovedsak valgt å videreføre planrammene gitt i kommuneplanens arealdel
fra 2014, men en har i tillegg valgt å gjennomføre en grundig undersøkelse av de enkelte hyttefelt for å se
om disse ligger risikoutsatt til.
Alle områder avsatt til fritidsbebyggelse er på denne bakgrunn vurdert m.h.p. risiko og sårbarhet (ras,
skred og flom). Videre har en vurdert arealene opp mot registrerte interesser knyttet til landbruks-, natur,
friluftsliv, inklusiv reindriftsinteresser. De områdene som har vært vurdert å ligge risikoutsatt til, eller der
det er registrert interessekonflikter, har blitt tilbakeført som LNFR- område eller en har valgt å justere
arealavgrensingen. Alle hytteområder som er regulert i reguleringsplan eller detaljplan er imidlertid
videreført.
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Av kommunens 138 områder avsatt til fritidsformål, er 28 områder endret (17) eller fjernet (11). Med
dette vil det kuttes ut litt i overkant av 4200 daa avsatt til fritidsbebyggelse av et totalt areal på ca. 30 000
daa avsatt til fritidsbebyggelse i kommunen.
Av nye forslag til hyttefelt er det lagt inn 4 stk. med et totalareal på i overkant av 101 dekar. Disse
områdene ligger på Kjerringøy, og i Skjerstad/Misvær. De nye områdene er vurdert til ikke å ha
vesentlige konsekvenser for natur, miljø og samfunn.
Næring
I dette planforslaget legges det i liten grad opp til nye næringsareal. Dette med bakgrunn i at vi har
mottatt få innspill på nye næringsareal og med bakgrunn i at Bodø kommune på sikt vil få store
næringsarealer tilgjengelig ved det gamle flyplassområdet.
I konsekvensutredningen for dette planforslaget kommer det fram at næringsområdet på Kvalnes er
konfliktfyllt. Dette med bakgrunn i at det er store interesser knyttet til landbruk og kulturminnevern i/ved
den berørte eiendommen. En har etter en samlet vurdering funnet at det knytter seg positiv samfunnsnytte
til prosjektet, knyttet til arbeidsplasser i distriktene og ivaretakelse/videreutvikling av marin næring
knyttet til havbruk (tareoppdrett).
Råstoffutvinning
I dette planforslaget har en valgt å legge til rette for utvidelse av eksisterende massetak i Vika ved
Misvær, samt et mindre grus/pukkuttak ved Skjerstad. En har fått inn få innspill på nye områder for
råstoffutvinning, men har valgt å legge inn de innspill vi har mottatt da en vurderer det som viktig å
ivareta lokale ressurser av stein, sand og pukkforekomster.
De nye områdene er vurdert til ikke å ha vesentlige konsekvenser for natur, miljø og samfunn. Det stilles
som krav at det må utarbeides ny reguleringsplan for sandforekomsten i Vika ved Misvær, som vilkår for
utvidet drift.
Nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv og naturmangfold
I dette planarbeidet har det vært et overordnet mål å ivareta de langsiktige rammene og grensene for
Bodømarka, samt å ivareta viktige friluftsområder, jordverninteresser og hensynet til naturmangfoldet.
I planforslaget har en, på denne bakgrunn, valgt å legge inn få nye utbyggingsområder. De områdene som
er lagt innn i planforslaget har i all hovedsak ikke vært i konflikt med de overnevnte interessene. Der det
er registrert konflikter har de overordnede samfunnsmessige betydningene av tiltaket blitt vurdert som
større enn ulempene.
Samfunnssikkerhet/klimatilpassing
Hensynet til samfunnssikkerhet er vurdert ved alle nye forslag om utbygging. Flere av innspoillene ble
forkastet med bakgrunn i at arealene ligger risikoutsatt til (skred,flom, ras). Enkelte innspill har likevell
blitt tatt med videre, da en anser det som sansynlig at en gjennom planarbeid og krav om avbøtende tiltak
vil kunne sikre framtidig utbyggingsområdet.
Ut over vurderingen av nye arealinnspill, har en valgt å gjennomgå alle hytteområdene i kommunen, for å
sjekke ut om disse ligger i rasutsatt områder. Alle uregulerte hyttefelt som ligger i rasutsatte områder er,
som reultat av denne gjennomgangen, tatt ut av planforslaget. Videre har en gjennom
Grønnstrukturplanen vedtatt å utarbeide en handlingsplan for overflatevannshåndtering. Likeledes er det
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vedtatt handlingsplaner for utvikling og bruk av grønnstrukturen. Der vil ett (av flere) fokusområder være
hvordan en bruker grønnstrukturen til å møte klimautfordringer som vind, vann og skred.
Innspill er vurdert utfra forventning om økt nedbør som vil kunne gi økt hyppighet av skred som er
knyttet til regnskyll/ flom og snøfall.
Ut over disse endringene har en ved denne revisjonen valgt å endre bestemmelsene knyttet til Miljø og
Klima slik at en reduserer risiko for at verdier går tapt ved flom, stormflo og bølgepåvirkning. Tabell over
nye reviderte byggegrenser mot sjø er tilpasset sist oppdaterte prognoser gitt av Fylkesmannen i Nordland
og det er gitt fastsatt byggegrenser for alle sikkerhetsklasser, jf. TEK 17.

Formål

Område

Areal

Råstoffutvinning

Vika, Misvær

51 000 m2

Støvset, Skjerstad

23 000 m2

Bratten

570 000 m2

Permanent lager
for rene masser

Frititidsbebyggelse

Vikan

32 000 m2

Nye

101 000

Tatt ut

Næringsbebyggelse Kvalnes

Bolig

m2

+ 602 000 m2

-3 958 000 m2

4 060 000 m2

60 000 m2

Vestvatn camping

14 000 m2

Alsos

17 000 m2

Misvær
Forretning

+ 74 000 m2

+ 74 000 m2

+ 20 000 m2

3500 m2

Mørkved Sør

20 000 m2

Stormyra

39 218 m2

+ 59 218 m2
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14 Oversikt over alle innspill
Under følger en tabell over alle innspill og opplysning om innspillet er tatt med eller ikke. Begrunnelsen
framkommer av konsekvensutredningen for de enkelte innspillene.
Område

Innspill nr

Type

Tatt med i
planforslaget

Kjerringøy
1
2
3
4
5
6
Landegode og Værran

Boligbebyggelse, Fjære
Campingplass, Fjære
Fritidsbebyggelse, Fjære
Fritidsbebyggelse, Alsos
Bolig, Alsos
Boliger, Strandå

1

Småbåtanlegg, Sandvika

X

1

Lagring rene masser, Bratten

X

1
2

Hundelufting, Vågønes
Kombinert område, Skjæringa

X

1

Boligbebyggelse, Fredensborgveien

X
X

Nordsia
Rønvik

Sentrum
Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen
Boligbebyggelse, forretning, Alstad
1
Boligbebyggelse, Alstad
2
Hunstad, Mørkved
Kombinert område, Mørkved sør
1
Tverlandet, Godøynes
Fritidsbebyggelse, Vatn Vatnet
1
Fritidsbebyggelse, Vågsbotn
2
Boligbebyggelse, Godøynes
3
Utvidelse lagring rene masser, Vikan
4
Skjerstad, Misvær
Fritidsbebyggelse, Misvær
1
Campingplass, Vestvatn
2
Fritidsbebyggelse, Krakvika
3
Fritidsbebyggelse utvidelse H105,
4
Misvær
Fritidsbebyggelse, Høgset
5
Fritidsbebyggelse, Vesterli
6
Fritidsbebyggelse og naust, Krakvika
7
Fritidsbebyggelse, Høgset
8
Fritidsbebyggelse, Misvær
9
Boligbebyggelse, Misvær
10
Fritidsbebyggelse, Mølnbukta
11
Fritidsbebyggelse, Mølnbukta
12
Næring, Kvalnes
13
Fritidsbebyggelse, Krakvika
14
Utvidelse massetak, Vika
15
Massetak, Støvset
16

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
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