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1 INNLEDNING 

Gjeldende kommunedelplan for Saltstraumen ble vedtatt i 2003. I følge plan- og 
bygningsloven skal behovet for planmessige justeringer i overordnede planer tas opp til 
vurdering en gang hver valgperiode. Det har i Saltstraumen vært relativt stor aktivitet og 
politisk oppmerksomhet de senere årene, både med hensyn til utbyggingsplaner og 
endringer i planlagt arealbruk. Planutvalget vedtok derfor våren 2008 å starte opp arbeidet 
med revidering av gjeldende kommunedelplan, og nedla samtidig et midlertidig bygge- og 
deleforbud for deler av området.  
 
Planprogrammet til den nye kommunedelplanen ble vedtatt av bystyret 10.12.09. 
Programmet fastsetter rammene for den videre planprosessen, herunder hvilke utredninger 
som skal gjennomføres som grunnlag for utarbeiding av planen. Utredningstema i henhold til 
planprogrammet er listet opp i kapittel 2.3. 
 
I forbindelse med arbeidet med konsekvensutredningen har i tillegg til data på nett samt 
digitale data og rapporter oversendt fra kommunen også følgende vært direkte kontaktet: 
Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkesmannens miljøvernavdeling, 
Reindriftsforvaltningen i nordland, landbruksseksjonen i Bodø kommune og Bodø Havn. Det 
var innledningsvis avholdt samlet møte med følgende avdelinger/seksjoner i Bodø kommune: 
Byplankontoret, kulturminneavdelingen, kommunalteknikk, miljøvernavdelingen, 
landbruksseksjonen og eiendomskontoret. 
 

2 METODIKK 

2.1 Enkeltvis vurdering av innspill på nye utbyggingsområder  

Skisse til utredningsskjema for nye utbyggingsområder:  
NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE  

INNSPILL NR …  
1.1. FORMÅL OG INNHOLD 
1.2 DAGENS SITUASJON  
1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 

VED NY 
AREALBRUK 

AVBØTENDE 
TILTAK 

… Beskrivelse +  
tallfestet verdi 

Beskrivelse + 
tallfestet 
konsekvens 

Beskrivelse 

…    
…     
Ikke relevante tema: 
…. 

   

1.4 SUM KONSEKVENSER tallfestet verdi tallfestet 
konsekvens

 

1.5 SAMLET VURDERING 
Oppsummering av og vurdering av hovedpunktene for det enkelte området, og evt. anbefaling av 
avbøtende tiltak (type arealformål, hensynssoner, bestemmelser og / eller retningslinjer)  
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”Sum konsekvenser” blir misvisende ettersom de ulike deltemaene i realiteten vil vektes ulikt. Det blir 
også svært misvisende for de forslagene som har flere delelementer i seg. Kolonnen tas derfor ut. 

”Avbøtende tiltak” på dette plannivået (overordnet plan) er misvisende. Det viktige på dette nivået er å 
identifisere og presisere forutsetninger for videre planlegging. Overskriften på kolonnen endres til ” 
Forutsetninger for videre planlegging” 

2.2 Dagens situasjon og områdeverdi 

Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuelle området, og for tilgrensende områder som 
vil kunne berøres av aktivitet som følge av ny arealbruk:  
   

o Gjeldende planstatus  
o Dagens bruk / brukerinteresser 
o Kartlagte verdier (jf. utredningsskjemaet under).  
o Uregistrerte verdier bør beskrives der dette er relevant, eksempelvis hensyn til 

landskapsverdi og estetikk. Det er viktig at manglende registrering eller usikker 
datakvalitet framgår av utredningen.  

I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en fastsetting av verdiene ut fra følgende skala:  
 
* Liten verdi 
** Middels verdi 
*** Stor verdi 
   

2.3 Vurdering av påvirkning og konsekvenser 

Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike 
utredningstemaene som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken 
påvirkning (eks. trafikkmengde) den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk (eks. 
skolevei) og eksisterende verdier (eks. kulturminner).  
Eventuelle konflikter med overordnede føringer for planarbeidet skal framgå, jf. 
planbeskrivelsen kap.2.3. 
Konsekvensene skal i tillegg tallfestes i henhold til følgende skala: 
  

• 1   = Små negative konsekvenser 
• 2   = Middels negative konsekvenser  
• 3   = Store negative konsekvenser 

 
0   = Ingen konsekvens 

• 1  = Små positive konsekvenser 
• 2  = Middels positive konsekvenser 
• 3  = Store positive konsekvenser 

 
Tabellen under gir en oversikt over aktuelle utredningstema og kjent datamateriale. Dette er 
met som en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes. For det enkelte området skal det 
framgå evt. tema som ikke anses å være relevante for utredningen.  
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UTREDNINGSTEMA GRUNNLAGSDATA 

Naturverdier og biologisk mangfold 

Området og nærområdet rundt vurderes mht. verdi 
for naturmiljø og biologisk mangfold, og evt. 
konsekvenser ved ny arealbruk.  

 

For områder som berører utredningsområde for 
marin verneplan, skal de arealbruksmessige 
konsekvensene vurderes opp mot verneformålet. Ny 
arealbruk skal her vurderes i forhold til påvirkning på 
strøningsforhold, bunnforhold og marin flora / fauna 
tilknyttet sjøbunnen. Tilgjengelig datagrunnlag for 
marine verdier er per i dag meget begrenset. 
Åpenbare mangler i datagrunnlaget for 
gjennomføring av disse vurderingene skal framgå. 

- Kartlegging og verdisetting av viktige 
områder for biologisk mangfold i Bodø 
kommune, 2004 

- Viltkartlegging i Bodø kommune, 2006 
- Sjøfuglkartverket, digital kartbase v / NINA 
- Vintertellinger for sjøfugl i Saltstraumen 

1985-2009 
- Faktaark / områdebeskrivelse – Marin 

verneplan 
- Marine data, digital kartbase v / 

Direktoratet for naturforvaltning  
- Sjøkart 
- Grunnundersøkelser for 

reguleringsplanene ”Saltstraumen sjøhus 
og båthavn” og ”Saltstraumen Fiskecamp 
og Tuv boligfelt” 

 

Landskapsopplevelse 

Arealbruken skal vurderes i forhold til områdets rolle 
i overordna landskap, fjernvirkning, lokale 
topografiske forhold, og virkning på viktige 
landskapselementer / landskapssymboler 

- Ortofoto 
- Terrengmodell  
- Befaring fra sjøsiden 
 

Reindrift  

Flyttleier, vinterbeite og vårbeite vektlegges 

- Arealis - kartdata 

Jord- og skogressurser  

Vurdere dagens bruk og framtidige behov 

- Gårdskart AR5  
- Økonomisk kartverk 
- Ortofoto 

Kulturminner og kulturmiljø  

Kulturminneverdi vurderes med hensyn til 
sjeldenhet, representativitet og formidlingsverdi / 
opplevelsesverdi 

- Registrerte kulturminner i Askeladden og 
Sefrak - register, inkludert registrerte 
samiske kulturminner 

- Rapport - med gjennomgang og 
kvalitetssikring av kulturhistorisk materiale 
utarbeidet av OK -avdelingen og 
Kulturminner i Nordland.  

- Registrering av samiske kulturminner i 
området er per i dag mangelfull  

Havbruk og fiskeri 

For utbyggingsformål i tilknytning avsatte 
oppdrettslokaliteter i kommuneplanen bør det 
vurderes om anleggets plassering eller aktivitet kan 
virke konfliktskapende på sikt. 

- Kommuneplanens arealdel 
- Temakart havbruk og fiskeri i ny 

kommuneplan 
- Fiskeridirektoratets registreringer av 

fiskerinæringas arealinteresser 

Friluftsliv og rekreasjon 

Verdivurdering av konsekvenser for utøvelse av 
friluftsliv på bakgrunn av friluftskartleggingen. 
Vurderingen foretas både for eksisterende og 
potensiell verdi, og skal omfatte turområder, løyper, 

- Friluftskartlegging Saltstraumen 2009 
- Forvaltningsplan for statlig sikrede områder
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stier, lekeplasser, idrettsanlegg, og 
atkomstmuligheter til disse.  

Reiseliv  

Vurdering av områdets verdi / betydning for 
Saltstraumen som reiselivsdestinasjon i dag / 
potensiell verdi i framtiden, opp mot konsekvenser 
ved eventuell utbygging  

- Arealfaglig innspill Masterplan Reiseliv 
fase I. inkludert temakart med 
funksjonsmessig inndeling av planområdet. 
Foreligger 15. mars 2010.  

Tettstedsutvikling  

Beskrivelse av områdets rolle og funksjon. Vurderes 
opp mot overordnede føringer, jf. planprogrammet 
kap.2.3 mht:  

- Utbyggingsmønster 
- Stedsforming og bomiljø 
- Fritidsbebyggelse 
- Reiselivet 
- Strandsonen 
- Satsing på reiseliv og truisme 

- Arealfaglig innspill Masterplan reiseliv fase 
I – stedsanalyse  

- Rapporter fra ide-verkstedene sommeren 
2009 

- Studentoppgave – stedsanalyse 2008 

Universell utforming 

Dagens situasjon / områdets potensial for 
universellutforming i forhold til bla. terreng, avstand 
og andre hindringer, og konsekvenser ved evt. 
utbygging mht. universell utforming 

- Kartdata, terrengmodell, evt. skråfoto og 
befaringer 

- Universell utforming i plansaksbehandling - 
temapakke med sjekklister, rutiner og 
andre hjelpemidler 

Helse  

Hemmer / fremmer tiltaket helsemessige forhold 
mht. rekreasjon og aktivitet, kvalitet for bomiljø (inkl. 
eks. veistøy), evt. helsefare med mer?  

- Sammenstilling av relevante data fra 
øvrige relevante tema 

Barn og unge 

Områdets betydning for barn og unges interesser – 
oppsummering av vurderinger som gjelder barn og 
unge fra øvrige temaer som friluftsliv, helse, 
universell utforming, tettstedsutvikling, 
trafikksikkerhet og ROS 

 

- Sammenstilling av relevante data fra 
øvrige relevante tema 

ROS / Samfunnssikkerhet  

(obs: både eksisterende og nye utbyggingsområder) 

Beskrivelse av dagens 
risikobilde(sannsynelighetsgrad) mht. skade og 
ødeleggelse:  

• Ras / skredfare 
• Havnivåstigning 

- ROS-analyse utarbeidet i 2008 i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel 

- Tillegg til ROS-analysen for temaene 
havnivåstigning og ras / skredfare 

- Rapporten ”Estimat av havnivåstigning i 
norske kommuner” 
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Trafikksikkerhet  

Verdi vurderes ut fra eksisterende vegsituasjon som 
vegstandard, trafikksikkerhet for myke trafikkanter, 
skoleveg, atkomstmulighet, forhold til sentrale 
målpunkt, snarveger, parkering, kollektiv forbindelse 
osv. Kovesekvensen vurderes ut fra hvordan ny 
arealbruk vil innvirke på disse hensynene.  

- Trafikksikkerhetsplan 
- Trygg skoleveg – kartlegging utarbeidet av 

skolen i samarbeid med elever og foreldre i 
2008 

- ”Veiutredning Saltstraumen” Norconsult 
2000”, samt tillegg med oppdateringer  

- Trafikktellinger 2009 for Knapplund og 
Ripnes 

Behov for ny infrastruktur  

Verdi vurderes ut fra dagens situasjon med hensyn 
til nødvendig infrastruktur som vei, parkering, vann, 
avløp, kloakk, elektrisitet. 

Konsekvens vurderes ut fra  

- Belastning på eksisterende anlegg 
- Fysiske konsekvenser ved evt. behov for 

oppgradering / tilrettelegging av ny infrastruktur. 
- Anslagsvise økonomiske investeringsbehov for 

arealbruk knyttet til vei-løsnigner, kailøsninger, 
og nye boligområder.  

 

- Digitale kartdata for bl.a. eksisterende 
bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og 
avløp.  

 

2.4 Avbøtende tiltak 

Utredningen skal si noe om hvilke planmessige grep i form av retningslinjer og 
bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensningen av dette som kan være aktuelle 
for å redusere eventuelle negative konsekvenser / øke positive konsekvenser av 
utbyggingsformålet for å oppnå tilfredsstillende løsninger.  
 
2.5 Samlet vurdering  

Oppsummering og samlet vurdering på bakgrunn av hovedpunktene som framkommer i 
utredningen.  
 

2.6 Risiko og sårbarhetsvurderinger 

I forbindelse med arbeidet med Bodø kommunes revisjon av kommuneplanens arealdel for 
2009-2021 ble det gjennomføret en risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).   
Analysen omfattet risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell.  
ROS-analysen var begrenset til utvalgte områder for bolig og hytteutbygging og 
Saltstraumen var ett av områdene i analysen.  
Risikoområder som ble vurdert som relevante for Saltstraumen i ROS analysen er tatt 
spesielt hensyn til i risiko og sårbarhetsvurderingen for kommunedelplanen for Saltstraumen. 
Skred /ras, ekstremvær med høy vannstand, vind og nedbør er vurdert spesielt.  
 
Radon er ikke vurdert som en stor risiko i Saltstraumen-området i henhold til tidligere utført 
risiko og sårbarhetsanalyse for Bodø kommune. Det eksisterer ingen kartlegging av radon i 
Saltstraumen-området og radonproblematikk i de aktuelle områdene kan derfor ikke 
dokumenteres. Berggrunnskart som foreligger fra Bodø-området tyder på at området ikke 
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generelt ikke foreligger bergarter som har spesiell høy konsentrasjon av radium, og dermed 
heller ikke bør ha spesielle problemer med radon. Bodøhalvøya domineres av 
kalkglimmerskifer og kalkglimmergneis som ikke representerer en spesiell radonrisiko. Dette 
betyr allikevel ikke at det ikke kan være lokale områder med forhøyet radonstråling. 
Kartlegging av radon i Saltstraumen området vil være aktuelt før etablering av nye 
boligområder. 
 
Det er ikke grunn til å tro at noen av fokusområdene har hatt eller har aktiviteter som gjør at 
grunnforholdene innenfor de vurderte områdene er spesielt forurenset.  
 
Det er i henhold til NGU sine skredkart ikke skredfare i de områdene som er berørt av 
utbygging jf vurderte utbyggingsområder i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. 
Det er ikke kartlagte skred i disse områdene. Registrerte skredområder basert på 
bergrunnskart og løssmassekart fra NGU er lagt inn på eget temakart på skred og 
havnivåstigning.  
 
Med bakgrunn i forventede klimatiske endringer med hensyn på havnivåstigning og økt 
nedbør er disse forholdene vurdert spesielt i risiko og sårbarhetsanalysen for Saltstraumen. 
Flere utbyggingsområder ligger i tilknytning til strandsonene der havnivåstigningen vil kunne 
få konsekvenser. Forventet havnivåstigning i Bodø er i hht rapport beregnet til følgende: 
 

År Forventet 
havnivåstigning 

Forventet stormflo Springflo 

2050 13 cm 242 cm 166 cm 
2100 55 cm 289 cm 224 cm 

 
Forventet havnivåstigning er korrigert for landheving og er gjeldene for Bodø utenfor 
Saltstraumen. Innenfor Saltstraumen vil den forventede havnivåstigningen være noe lavere. 
Det er utarbeidet et oversiktskart som viser områder berørt av havnivåstigningen. Det er i 
oversiktkartet vist samme havnivåstigning både utenfor og innenfor Saltstraumen da 
forskjellene er for små til at disse kan visualiseres. Kartet er vedlagt konsekvensutredningen.  
 
Forventet havnivåstigning er korrigert for landhevning. 
 
Ved beregning av fremtidig stormflo er det tatt utgangspunkt i høyeste observerte vannstand 
per dags dato. Det er deretter lagt til forventet havnivåstigning for 2050 og 2100. I tillegg er 
det lagt til 5 cm for 2050 og 10 cm for 2100 for framtidig økning i stormaktivitet.  
 
Den høyeste springfloen som er mulig under midlere værforhold, 
og som er matematisk beregnet over en periode på 19 år, kalles høyeste astronomiske 
tidevann 
(HAT). Dette er imidlertid ikke den høyeste mulige vannstand, for i tillegg til de astronomiske 
påvirkningene spiller også værforholdene en betydelig rolle.  
 
Springflo vil få en økning tilsvarende forventet havnivåstigning for 2050 og 2100. 
 
Beregning av springflo er basert på høyeste astronomiske tidevann på 153 cm pluss 13 cm 
for 2050 og 153 cm + 55 cm for 2100.  
 
Ekstremvær med sterk vind der bruforbindelser til Saltstraumen må stenges er vurdert. 
Sannsynligheten for denne type ekstremvær er ansett som stor, og må forventes å øke i 
årene som kommer p.g.a klimaeffekter. Stengte bruer vil hindre syketransport, skolebuss, 
brannutrykning etc. Siden stenging inntrer relativt sjeldent, og at forholdsvis få folk bor i de 
områdene som blir rammet, anses ikke ekstremvind som noe stort problem. 
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3 KONSEKVENSUTREDNING UTBYGGINGSOMRÅDER 

Konsekvensutredningen omfatter nedenstående 17 nye utbyggingsområder. 
 
Innspill 
Nr 

Benevning 
i KU 

Benevning 
i Plan 

Navn Dagens 
formål 

Foreslått formål 

1 B1 B/N1 Knapplundsbukta Landbruk Bolig 
2 B2-3 - Knapplund 

Søndre 
Landbruk Bolig 

3 B4 B2 Kapstø Landbruk Bolig 
4 B5 B12 Ripnes Friområde Bolig 
5 B6 B16 Straumøya Landbruk Eldreboliger 
6 B7, FT3,F3 N/B/FT/F1 Laukeng Landbruk, 

camping 
Utleiehytter, 
sjøhus, 
flytebrygger, 
bolig 

7 SB1 - Straumøya Landbruk LNF/Spredt bolig 
8 F1 F1 Rotnes LNF Fritidsbebyggelse
9 F2 F4 OG F5 Kvitliheia LNF Fritidsbebyggelse
10 F4 N7 Straumøya Landbruk Fritidsbolig 
11 F5 F3 Straumøya Landbruk Fritidsbolig 
12 N1 N1 Straumøya Landbruk Næringsformål 
13 N2 FT1 Saltstraumen 

fritidspark 
Golf og 
fritidspark 

Turisk og 
fritidsformål, 
industri  

13 T1-a - Knapplund, 
Tidligere 
golfbane 

Golf og 
fritidspark 

Brannstasjon 

14 T1-b N10 Coop Straumøya LNF og 
Næring 

Brannstasjon 

15 S1 FT3, 
N/T/B1-5, 
N/T1 

Sentrum Bolig, 
forretning 

Sentrumsformål/ 
Turist og 
fritidsformål 

16 TF2 N4-N6 Ripnesområdet Forretning, 
Fritids-
bebyggelse, 
Friområde 

Næring, friluftsliv 
(inkl. kyststi), ev. 
bolig 

17 TF4 - Haugen gård LNF Utleiehytter 
18 S1-a K1 Ripnes Kai Kai og 

gjestegrygge 
19 S1-b - Saltstraumen 

Fiskecamp 
Småbåtanlegg Kai og 

gjestegrygge 
20 S2 S4 Saltstraumen 

Fiskecamp 
Småbåtanlegg Utvidelse 

båtbåtanlegg 
21 S3 - Haugen gård NFFF Flytebrygger 
22 S4 S2 Laukeng NFFF Flytebrygger 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE  

INNSPILL NR 1: B1(B/N1 I PLAN), B2 OG B3 KNAPPLUNDSBUKTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 45: Soto Bodø Invest AS 16.06.09  
• Innspill 28: Saltstraumen lokalutvalg 30.06.09 
• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk   

 
Soto Bodø Invest AS er interessert i å vurdere en videre utvikling av tomtearealet gnr 77 bnr 
15 utenfor strandsonen til kombinert formål bolig / næring / fritid. De mener dette vil gi en 
fleksibel mulighet for skaping av nye arbeidsplasser i Saltstraumen. De ser bl.a. for seg et 
reiselivsprosjekt, samt bolig / leilighetsbebyggelse og noe fritidsbebyggelse.  Forutsetning for 
videre utvikling av området avhenger av den infrastrukturen som blir utviklet av kommunen 
sin side, herunder vegsystem, parkering, vann og kloakk m.v. Det må foretas en 
grensedragning for tomten mot strandsonen. Det presiseres at vedlagte kartutsnitt ikke viser 
korrekte grensedragninger. Området ble regulert til boliger i tidligere plan.  

1.3 
UTREDNINGSTEMA 

OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Mosaikkpreget jord- 
og skogbruks-
landskap langs 
kysten.  Området 
ligger beskyttet av 
landskapsformer mot 
nordøst og mot vest.  

 

Topografien har 
liten helning og 
området er dermed 
i liten grad 
eksponert mot 
omgivelsene. 
Området er delvis 
bebygget fra før. 

Tallfestet 

Bestemmelser om 
utforming, volum og 
tetthet i KDP. Sterk 
bevissthet om 
vegetasjonsbruk som 
visuell buffer mot 
Saltstraumen. 

Mulig justert 
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Tallfestet verdi: *** konsekvens: -1 konsekvens:0 

Reindrift Ingen kjente Ingen kjente  

Jord og skogressurser Eiendommen 77/15 
består av 4,6 daa 
fulldyrka jord, 15,1 
daa innmarksbeite og 
7,7 annet markslag 
(gårdsplass og 
strand). Eiendommen 
77/14 + del av 77/15 
(B2) består av 17,9 
daa fulldyrka jord, 
17,4 daa prod. skog 
og 49,4 annet 
markslag. 
Eiendommen 77/13 
(B3) består av 7,7 
daa fulldyrka jord, o,8 
daa prod. Skog og 0,1 
daa annet markslag. 

Områdene betraktes 
som viktige 
jordbruksområder. 

Tallfestet verdi: *** 

Foreslåtte 
boligareal ligger på 
dyrket mark og 
beiteområde. 
Konflikt med 
jordvern. Området 
inngår i 
sammenhengende 
større 
jordbruksområde. 

I strid med 
overordnede 
føringer om at 
omdisponering av 
dyrka mark skal 
unngås. 

Tallfestet 
konsekvens: -3  

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente  Ingen kjente  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Del av området ligger 
innenfor 100-meters 
belte langs 
strandsone (del av 
B1). I følge 
friluftskartleggingen er 
området (Nordligste 
del av B1) lite brukt i 
dag, men viktig for 
landskapsopplevelsen 
i nærliggende 
strandsoneområder. 

Tallfestet verdi: ** 

Utbyggingen vil i 
noen grad påvirke 
opplevelsen av 
privatisering i 
strandsonen, når 
det gjelder passasje 
ned til sjø og langs 
strandlinjen. 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Minimum avstand fra 
sjø bør settes til100 
meter. Sikring av 
atkomst ned til sjø 
igjennom 
bestemmelser til 
KDP. 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Reiseliv Området ligger i 
tilknytning til sentrum 
og strandsonen. 

Utbygging av 
nordlig areal vil 
landskapsmessig 
være noe eksponert 

Byggegrense mot 
strandlinje (B1). Lav 
bebyggelse mot 
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Tallfestet verdi: * 

mot sjøen ved 
innløpet til 
Saltstraumen  

Tallfestet 
konsekvens: -1 

sjøsiden (B1). 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Tettstedsutvikling Eiendommen ligger 
innenfor område med 
spredt 
boligbebyggelse og 
jordbruk. Området 
ligger i randsonen av 
tettstedet omkring 
Saltstraumen 
sentrum, og ligger i 
yttergrensen av hva 
som vil være naturlig 
tettstedsutvikling for 
sentrum. 

 

Tallfestet verdi:** 

Eventuell 
utvidelse/utvikling 
av eksisterende 
tettsted omkring 
sentrum bør foregå 
i retning fra sentrum 
og ut.  

Innspillet vurderes å 
være innenfor 
arealpolitiske 
føringer om 
lokalisering av ny 
utbygging til 
eksisterende 
utbyggingsområder 
når det gjelder bolig 
og næring.  

Tallfestet 
konsekvens:+2 

Etablering av privat 
fritidsbebyggelse 
anses som lite 
egnet i tett 
tilknytning til 
eksisterende 
boligbebyggelse. 
Området er 
forholdvis 
sentrumsnært og 
bør prioriteres til 
framtidig 
senterutvikling som 
bolig og næring 
framfor privat fritid. 

Tallfestet 
konsekvens: - 2 

Angivelse av 
utbyggingsrekkefølge 
slik at B2 og B3 
bygges ut før 
utbygging av B1.  

B1 avsettes til 
kobinert bolig / 
næring 

 

Universell utforming Områdene har 
tilnærmelsesvis flatt 

Terrenget er bra i 
forhold til universell 

Bestemmelser om 
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terreng, deler av 
området (B1) er svakt 
hellende mot nord 
(sjøen).  

Tallfestet verdi:* 

tilgjengelighet. 

 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

UU i KDP. 

Helse B1 ligger nært 
Knaplundsbukta. 
Aktuelt for rekreasjon 
og aktivitet i 
tilknytning til 
boligområder i 
nærområdet. 

Tallfestet verdi: * 

Boligarealet ligger 
innenfor mulig 
rekreativt areal for 
omkringliggende 
eksisterende og nye 
boligfelter. 

Tallfestet 
konsekvens:+1 

Avgrensing av 
boligområdet mot 
sjøen. Etablering av 
offentlig gangsti til 
sjøen. 

Barn og unge I flg Friluftskartleg-
ging Saltstraumen er 
området brukt av 
skole og SFO. Fram-
tidig bruk avhenger av 
tilrettelegging. 

Tallfestet verdi: *  

Utbygging vil kunne 
gi mulighet for 
bedre 
tilrettelegging. 

 

Tallfestet 
konsekvens:+1 

Bestemmelse i KDP 
om tilrettelegging 
(uteromsplan+ 
rekkefølge-
bestemmelser). 

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Det er ingen 
gjennomkjøring og 
liten trafikkbelastning 
langs området.  

Tallfestet verdi: *** 

Øking i 
trafikkmengden til 
og fra området.  

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Fotgjengerovergang 
over veg og fortau 
langs 
Knaplundsveien til 
skole. 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente 

 

 

Fotgjengerovergang 
over veg og fortau 
fra området til 
Saltstraumen skole. 
Utvidelse av 
eksisterende VA-
anlegg for 
utbyggingsområdet. 

Behov for 
opprusting av 
kommunal veg til 6 

Utbyggingsavtale 
mellom kommune og 
utbygger om 
opparbeiding i 
forbindelse med 
utbygging. Vil bli 
forholdsvis 
kostnadskrevende 
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meter bredde i 
henhold til standard 
for vegtype SA1. 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens: -2 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Deler av området (B2 og B3) er viktig jordbruksområde, og dermed i konflikt med jordvern og 
overordnede føringer om at omdisponering av dyrka mark skal unngås.   

Samtidig har arealene relativt sentral beliggenhet og utbygging vurderes å være i tråd med 
sentrale arealpolitiske føringer for samordning av utbyggingsmønster og transportsystem 
samt lokalisering til eksisterende utbyggingsområder. Området ligger i tillegg i tilknytning til 
skole. 

Byggegrense bør settes til minimum 100 meter fra kystlinjen. Bestemmelser om sikring av 
offentlig atkomst til strand, utforming, volum og høyde, utbyggingsrekkefølge og opprusting 
av infrastruktur.  

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt, forutsatt opprusting av 
nødvendig infrastruktur.  

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 3 B4 KAPSTØ (B2 I PLAN) 
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1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill11: Finn Arne Lekang 
• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk 
Grunneier ønsker at deler av eiendom 77/4 som ligger utenfor 100m-beltet skal avsettes til 
boligformål. Arealet på oversiden av vei utredestil boligformål som fortetting av eksisterende 
boligbebyggelse på Kapstø og i nylig vedtatt reguleringsplan for Bergtun som omfatter 
tilgrensende eiendom i nord.   

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER VED 
NY AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Eksisterende 
bebyggelse ligger 
eksponert ut mot 
sundet. 
Bygningene ligger 
i silhuett sett fra 
sjøen. 
Strandsone med 
særpregede 
geologiske 
formasjoner. 
Spredte naust. 

Tallfestet verdi:** 

Utbygging 
representerer en 
fortetting mellen 
eksisterende boligfelt 
og spredt bebyggelse, 
og har liten negativ 
betydninger for 
landskapsopplevelsen 
i området. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Bestemmelser om 
utforming, volum 
og tetthet i KDP. 

 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Reindrift Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og skogsressurser Eiendommen 
77/168 består av 
0,3 daa fulldyrka 
jord og 0,2 annet 
markslag. 
Området er ikke 
betegnet som 
viktig 
jordbruksområde.  

Tallfestet verdi:* 

Utbygging av 
jordbruksareal. 
Området er 
forholdsvis begrenset 
og ligger i forlengelse 
av områder som er 
tatt i bruk til bolig. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Området ligger 
innenfor 100-
meters belte 
langs strandsone. 
Gangforbindelse 
(friluftsområde) i 
nordøst hjørne av 

Atkomstveg mot vest 
danner en naturlig 
grense mot 
strandsone. Området 
er delvis bebygget fra 
før. 

Tallfestet 

Sikring av viktige 
gangforbindelser i 
området.  
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område. 

Tallfestet verdi:** 

konsekvens: -1 Mulig justert 
konsekvens:0 

Reiseliv Ingen kjente. Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Området ligger 
inntil regulert 
boligfelt og ligger 
i tilknytning til 
sentrumsområdet.

 

 

Tallfestet verdi:*** 

Utvikling av 
eksisterende tettsted/ 
boligfelt. 

I tråd med sentrale 
arealpolitiske føringer 
om lokalisering til 
eksisterende 
utbyggingsområder. 

Tallfestet 
konsekvens:+3 

 

Universell utforming Området er flatt 
med unntak av 
bratt skråning mot 
nordvest.  

 

Tallfestet verdi:*** 

God mulighet for 
tilrettelegging for 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens:+3 

Bestemmelse om 
UU i KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Ingen 
gjennomkjøring, 
lite trafikk. 

Tallfestet verdi: 
*** 

Begrenset 
trafikkøkning som 
følge av utbygging. 

Tallfestet 
konsekvens:-1 

Ev. trafikksikker-
hetstiltak i 
forbindelse med 
hotellet i området. 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Atkomst fra 
eksisterende 
kommunal veg. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger innenfor 100-meters belte langs strandsone.  Atkomstveg mot vest danner en 
naturlig grense mot strandsone. Området er delvis bebygget fra før. 
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I tråd med sentrale arealpolitiske føringer om lokalisering til eksisterende utbyggingsområder.

Bestemmelser om utforming, volum og tetthet, samt sikring av viktige gangforbindelser i 
området. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 4 – B5 RIPNES (B12 I PLAN) 

 
 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 12: Finn Sletten 18.06.09 
• Planstatus: KDP / R: Friområde  
Ønske om boligområde på oversiden av Ripnesveien. Grunneier ønsker dialog med 
kommunen for nærmere avklaring av rammer for utnytting.  Det opplyses at kommunen 
tidligere har gitt avslag på tillatelse til utbygging i dette området begrunnet med at ”haugen” 
på eiendommen er brukt som turområde, og nærhet til eksisterende lekeplass. Lekeplassen 
er etablert på et areal som grunneier tidligere har avstått til dette formålet. Grunneier hevder 
dagens bruk av både lekeplass og turområde er minimal.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Tydelig  
vegetasjonskledt  
kolle som danner 
bakvegg til 
eksisterende 
boligbebyggelse 
mot bukta.  
Området er 
eksponert fra 
sjøsiden. Del av 
sammenhengende 
skogholt.  

Ny bebyggelse vil 
bli eksponert mot 
bukta og brua. 
Bebyggelsen vil 
bryte eksisterende 
grønne silhuett. 

 

 

 

Forslaget bør ikke 
anbefales ut fra 
hensyn til 
landskapsopplevelse.
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Tallfestet verdi: *** Tallfestet 
konsekvens:-3 

Reindrift Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og skogsressurser Området inngår i 
et større 
sammenhengende 
område med 
innmarksbeite og 
et mindre areal 
med produktiv 
skog. Området er 
ikke betegnet som 
viktig 
jordbruksområde. 

Tallfestet verdi: *  

Forslaget 
innebærer 
reduksjon av 
landbruksareal. 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:-1 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Sti forbindelse. I 
følge friluftskart-
leggingen er 
området viktig 
innfallsport fra 
boligfelt til marka 
(gjelder område ut 
over foreslått 
byggeområde). 
Området er 
registrert med 
middels bruk (3).  

Tallfestet verdi: ** 

Nedbygging av 
friområde og 
offentlig sti 
forbindelse. 

 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Integrering av sti i 
nytt boligområde eller 
flytting av stien til 
oversiden av 
området. 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Reiseliv Ingen kjente Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Området i 
tilknytning til 
eksisterende 
boligområde.  

 

Tallfestet verdi: ** 

I tråd med sentrale 
arealpolitiske 
føringer om 
lokalisering til 
eksisterende 
utbyggingsområder. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

 

Universell utforming Bratt skrånende. 
14 m 
høydeforskjell, 
helning ca. 1:6. 

Tallfestet verdi: * 

Krever spesiell 
tilpasning av 
boligene og 
utearealer. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Krav til UU i KDP. 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 
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Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Det er etablert 
lekeplass på deler 
av området. 
Lekeplassen 
bærer preg av 
forfall og lite bruk. 

 

Tallfestet verdi: ** 

Utbygging vil 
begrense 
eksisterende 
friområde. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Fullverdig erstatning 
av areal brukt til lek. 
Vurdere behov og 
mulighet for en 
mindre lekeplass/-
samlingsplass i 
tilknytning til 
boligfeltet.  

Mulig justert 
konsekvens:-1 

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Lite intern trafikk 
til hørende 
boligområdet. 
Skolevei: 
Ripnesvegen og 
kryssing av RV 
17. 

 

 

 

 

Tallfestet verdi: ** 

Ubetydelig øking av 
trafikken lokalt. 
Området mangler 
fortau samt tiltak i 
forbindelse med 
kryssing av RV 17. 

 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Nytt fortau langs 
Ripnesveien er under 
regulering og skal 
etter planen bygges i 
løpet av året. Vil 
kobles på 
gangforbindelse med 
planskilt kryssing via 
undergang under 
brua på vei til skolen. 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Fortau langs 
Ripnesveien. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Fortau er planlagt 
utbygget. 

Mulig justert 
konsekvens:0  

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Ny bebyggelse vil bli eksponert mot bukta og brua, og bebyggelsen vil bryte eksisterende 
grønne silhuett. Utbygging vil også berøre regulert friområde og opparbeidet lekeplass. 

I tråd med sentrale arealpolitiske føringer om lokalisering til eksisterende utbyggingsområder. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 5 – B6 STRAUMØYA (B16 I PLAN) 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 23: Herleif Løkås, 02.02.10 
• Planstatus: KDP: LNF / R: Landbruk 
 

Deler av eiendom 78/2 sør for eksisterende boligfelt ved Coop på Straumøya ønskes avsatt 
til boligformål for utvikling av eldreboliger. Grunnerier viser til at området ligger nær butikk og 
offentlig kommunikasjon.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Området ligger 
delvis i skogen  i 
tilknytning til 
eksisterende 
bebyggelse. 
Området ligger 
ikke eksponert. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlige 
landskapsmessige 
negative 
konsekvenser. 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Reindrift Ligger innenfor 
reindriftsområde. 

 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlig 
konflikt med 
reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 
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Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og skogsressurser Eiendommen 
78/82 består av 
produktiv skog 
og annet 
markslag. Ikke 
viktig 
jordbruksområde.

Tallfestet verdi: * 

Foreslått boligareal 
medfører reduksjon 
av produktiv skog. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Friluftsliv og rekreasjon Nordøstlige 
delen av området 
ca. 1,0 daa ligger 
innenfor område 
registrert for 
friluftsliv. 

Tallfestet verdi: * 

Eventuell redusert 
område for 
friluftsliv. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Avgrensing av 
område mot 
friluftsområde i 
reguleringsplan. 

Reiseliv Ingen kjente Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Området ligger 
mellom 
eksisterende 
boligfelt og 
butikk. 

Tallfestet verdi: 
** 

I tråd med sentrale 
arealpolitiske 
føringer om 
lokalisering til 
eksisterende 
utbyggingsområder. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

 

Universell utforming Området skråner 
mot øst. Flatt 
øverst. 

 

 

Tallfestet verdi: * 

Terrenget mot vest 
er bra i forhold til 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  Boliger for eldre 

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ny atkomst fra 
eksisterende 
kommunal veg eller 
fra fylkesveg. 

Tallfestet 
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konsekvens: 0 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

I tråd med sentrale arealpolitiske føringer om lokalisering til eksisterende utbyggingsområder.

Ingen vesentlige negative konsekvenser. Avgrensing av område mot friluftsområde i 
reguleringsplan. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 6 – F3 LAUKENG (N/B/FT/F1 I PLAN) 

 
 
1.1. FORMÅL OG INNHOLD F3, FT3 og B7 
 

• Innspill 32: Peder Nilsen  
• Planstatus: KDP: Camping 
 

Eiendom 89/3 ligger i enden av boligområdet på Laukeng. Eiendommen er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til campingsformål med unntak av en ca 30m bred stripe langs sjø 
avsatt til LNF-formål. Kommunedelplanen stiller krav til utarbeidelse av egen reguleringsplan. 

Per i dag omfatter ”Saltstraumen Basecamp” et næringsbygg med 5 dobbeltrom inkludert 
kurslokale for 25 personer. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for alternativ utnytting av 
eiendommen, og har i oppstartsmøte med kommunen skissert et alternativ med 3-4 
utleiehytter, 20 sjøhus tilknyttet 6 flytebrygger, terrasseboliger med 16 boenheter til bolig eller 
fritidsformål og et servicebygg for campingturister. I tillegg ønskes gjenoppbygging av kai 
med gjestebrygge for å kunne ta i mot besøkende, og eventuelt mulighet for 
helikopterlandingsplass. Tiltakshaver ønsker også å tilrettelegge området for allmenn ferdsel 
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og for rullestolbrukere. Nilsen ønsker videre dialog med kommunen om mulig utvikling av 
eiendommen.  

F3: 

Innenfor området ønskes å legge til rette for 20 sjøhus tilknyttet 6 flytebrygger. 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Bebyggelsen ligger 
på en hylle ca. 18 
meter over havet. 
Strandsonen består 
av relativt bratte 
svarberg mot sjøen. 
En bred 
vegetasjonssone 
danner buffer 
mellom bebyggelsen 
og bergene mot 
sjøen. 
Sammenhengende 
urørt strandsone. 
Ingen spor etter 
tidligere 
bryggeanlegg. 
Skogen danner 
silhuett bak 
bebyggelsen. 

Tallfestet verdi: *** 

20 sjøhus 
(utleiehytter) og 6 
flytebrygger mot 
sjøen virker 
fremmed og 
unaturlig i forhold til 
topografien (bratte 
berg) i området. 
Topografien 
vanskeliggjør 
etablering av 
bebyggelse og 
brygger, og vil 
kreve større 
landskapsinngrep. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Restriktiv holdning til 
utbygging innenfor 
100 meters belte 
utenfor det sentrale 
tettstedet. 

 

Reindrift Områdene ligger 
innenfor område 
med reindrift.  

Tallfestet verdi: * 

Ikke vesentlig 
konflikt med 
reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Ingen kjente Ingen kjente  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Naturlig kystlinje. 
Området ligger 
innenfor 100-meters 
belte i strandsone. 
Deler av områder er 

Privatisering i 
strandsonen.  

 

Tallfestet 

Sikring av 
strandsone. 
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bratt og utilgjengelig.

Tallfestet verdi: ** 

konsekvens: -2 

Reiseliv Området har stor 
betydning da det 
vises godt fra sjøen, 
og ligger rett i 
utkanten av 
Saltstraumen 

Tallfestet verdi: *** 

Utbygging av 
ubebygd område 
langs sjøen kan 
virke negativt på 
Saltstraumen som 
reiselivsmål. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Restriktiv holdning til 
nye 
utbyggingsområder 
innenfor 100 meters 
belte. 

Tettstedsutvikling Området er ikke 
aktuelt for 
tettstedsutvikling.  

Tallfestet verdi: * 

Området ligger 
usentralt i forhold til 
sentrale funksjoner.

Tallfestet 
konsekvens: -3 

 

Universiell utforming Store deler av 
området er bratt 
skrånende mot 
sjøen. Ca. 15 m 
høydeforskjell til 
øvre platå. 

Tallfestet verdi:* 

Det vil kreves 
spesielle tiltak i 
forhold til universell 
tilgjengelighet.  

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Krav om UU i KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 
drukningsulykker.  

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Fortau fra Laukeng 
til sentrum.  

 

 

Tallfestet verdi: ** 

Lang veg til 
sentrum langs RV. 
Økt trafikkbelast-
ning på 
eksisterende veg.  

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Ev. krav om fortau 
langs eksisterende 
kommunal veg. 

 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente 

 

Atkomst fra 
kommunal veg. 
Utbedring av 
eksisterende veg 

Bestemmelser om 
rekkefølge og krav 
om 
opparbeidingsavtale.
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med fortau. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Bebyggelse i skråning mot sjøen innenfor 100 meters belte i strandsonen bør unngås ut fra 
landskapsmessige hensyn og ut fra reiselivshensyn.   Utbygging av ubebygd område langs 
sjøen kan virke negativt på Saltstraumen som reiselivsmål.   

Tiltaket vil føre til økt trafikkbelastning for eksisterende boligområde.  Krav om utbedring av 
eksisterende kommunal veg med fortau. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 6 – B7, FT3, F3 LAUKENG (N/B/FT/F1 I PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

FT3: 
 
Innenfor området ønskes å legge til rette for 3-4 utleiehytter, og et servicebygg for 
campingturister.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Bebyggelsen ligger 
på en hylle ca. 18 
meter over havet. 
En bred 
vegetasjonssone 

Mindre bebyggelse 
på platået i nær 
tilknytning til 
eksisterende 
bebyggelse vil 

Begrensning av 
høyde og volum 
innenfor 
eiendommen. 
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danner buffer 
mellom bebyggelsen 
og bergene mot 
sjøen. Skogen 
danner silhuett bak 
bebyggelsen. 

Tallfestet verdi: *** 

være en naturlig 
forlengelse av 
eksisterende 
bebyggelse. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Reindrift Områdene ligger 
innenfor område 
med reindrift.  

Tallfestet verdi: * 

Ikke vesentlig 
konflikt med 
reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Området innenfor 
eiendommen 89/3 
består av ca 5 daa 
fulldyrket jord, 6 daa 
innmarksbeite, 48 
daa produktiv skog 
og 65 daa annet 
markslag. 

Tallfestet verdi: ** 

Området er regulert 
til utbyggings-
område/ Camping i 
gjeldende plan. 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Gangforbindelse 
gjennom området. 
Deler av områder er 
bratt og utilgjengelig.

Tallfestet verdi: ** 

Området ovenfor 
strandsonen (30 
meter) er avsatt til 
byggeområde 
campingplass i 
gjeldende plan.  

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Sikring av 
gangforbindelse i 
området. 

Reiseliv Området er i bruk til 
nærings-/ 
reiselivsformål . 
Området er lite 
tilrettelagt. 

Tallfestet verdi: * 

Begrenset utviklet 
av reiselivsnæring i 
området kan være 
positivt for 
området.. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

Restriksjoner og 
bestemmelser for 
utforming  og volum 
for anleggene.  

Tettstedsutvikling Området ligger i 
forlengelse av 
Laukeng boligfelt.   

Tallfestet verdi: ** 

Området ligger 
usentralt i forhold til 
sentrale funksjoner.

Tallfestet 
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konsekvens: -2 

Universell utforming Området ligger på et 
flatt platå ca. 15 
moh.  

Tallfestet verdi:*** 

Området er godt 
egnet for 
tilrettelegging for 
universell 
tilgjengelighet.  

Tallfestet 
konsekvens: +3 

Bestemmelser om 
UU i KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 
drukningsulykker. 

Tallfestet 
konsekvens: -2   

Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Fortau fra Laukeng 
til sentrum.  

Tallfestet verdi: ** 

Lang veg til 
sentrum langs RV. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Ev. krav om fortau 
langs eksisterende 
kommunal veg. 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente 

 

Atkomst fra 
kommunal veg. 
Tallfestet 
konsekvens: 0 

Bestemmelser om 
rekkefølge og krav 
om 
opparbeidingsavtale.

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Mindre bebyggelse på platået i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse vil være en 
naturlig forlengelse av eksisterende bebyggelse.  

Bebyggelse i skråning mot sjøen innenfor 100 meters belte i strandsonen samt i skråning 
bak eksisterende bebyggelse bør unngås ut fra landskapsmessige hensyn. Stor utbygging 
innenfor området vil også kunne virke negativ inn på reiselivet i området. 

Restriksjoner og bestemmelser om utforming og volum for anleggene. Sikring av strandsone 
og gangforbindelse i øvre del av området. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 6 – B7, FT3, F3 LAUKENG (N/B/FT/F1 I PLAN) 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

B7: 

Innenfor området ønskes å legge til rette for terrasseboliger med 16 boenheter til bolig eller 
fritidsformål 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Bebyggelsen ligger 
på en hylle ca.20 
meter over havet. 
Strandsonen består 
av relativt bratte 
svarberg mot sjøen. 
En bred 
vegetasjonssone 
danner buffer mellom 
bebyggelsen og 
bergene mot sjøen.  
Skogkledd terreng 
reiser seg bak 
området. 

Tallfestet verdi: *** 

Terrasseblokk (bolig 
eller fritidsbolig) 
bryter radikalt med 
eksisterende 
bebyggelsesstruktur 
i hele området.  
Bebyggelsen vil 
være svært synlig i 
det store 
landskapsrommet. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Begrensning av 
høyde og volum 
innenfor 
eiendommen. 

 

 

 

 

 

Reindrift Områdene ligger 
innenfor område med 
reindrift.  

Ikke vesentlig 
konflikt med 
reindrift. 
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Tallfestet verdi: * Tallfestet 
konsekvens: 0 

Jord- og 
skogsressurser 

Utbyggingsområdene 
FT3 og F3 innenfor 
eiendommen 89/3 
består av 5,1 daa 
fulldyrket jord, 6,0 
daa innmarksbeite, 
48 daa produktiv 
skog og 65,9 daa 
annet markslag. 

Tallfestet verdi: ** 

Forslaget medfører 
bygging innenfor  
landbruksområde. 
Mesteparten av 
området er avsatt til 
utbyggingsområde/ 
Camping i 
gjeldende plan. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Gangforbindelse 
gjennom området.  

Tallfestet verdi: ** 

Privatisering av 
området. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Sikring av 
gangforbindelse i 
øvre del av området. 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Reiseliv Området har stor 
betydning da det 
vises godt fra sjøen, 
og ligger rett i 
utkanten av 
Saltstraumen 

Tallfestet verdi: *** 

Utbygging av 
ubebygget område 
langs sjøen. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Boligbygging bør 
ikke tillates. 

Tettstedsutvikling Området ligger i 
forlengelse av 
Laukeng boligfelt 
innenfor LNF-
område. Lang 
avstand til skole. 

Tallfestet verdi: -2 

Området ligger 
usentralt i forhold til 
skole og 
sentrumsfunksjoner. 
I strid med ønsket 
utbyggingsmønster. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

 

Universiell utforming Store deler av 
området er bratt 
skrånende mot 
sjøen. Ca. 15 m 
høydeforskjell til øvre 
platå. Helning ca 
1:2,5. Deler av 
området er flatt. 

Tallfestet verdi:** 

Det vil kreves 
spesielle tiltak i 
forhold til universell 
tilgjengelighet.  

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Bestemmelser om 
UU. 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 



Konsekvensutredning for Kommunedelplan Saltstraumen 34 
 

Bodø kommune     Asplan Viak AS 
 

 

 

 

 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Usentralt i forhold til 
skole. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

 

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

 

Etablering av 
boliger i umiddelbar 
nærhet til område 
med sterk strøm vil 
kunne gi risiko for 
drukningsulykker. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Eventuell sikring. 
Det må tas hensyn 
til mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Trafikksikkerhet Fortau fra Laukeng til 
sentrum.  

 

Tallfestet verdi: ** 

Lang veg til skole 
og sentrum langs 
RV. Fortau langs 
kommunal veg. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Krav om 
opparbeiding i 
forbindelse med 
utbygging. 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente 

 

Atkomst fra 
kommunal veg, 
fortau.  

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Bestemmelser om 
rekkefølge og krav 
om 
opparbeidingsavtale.

Mulig justert 
konsekvens:0 

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Boligbebyggelse innenfor området er i strid med sentrale arealpolitiske føringer om 
lokalisering til eksisterende utbyggingsområder. 

Terrasseblokk (bolig eller fritidsbolig) bryter radikalt med eksisterende bebyggelsesstruktur i 
hele området.  Bebyggelsen vil være svært synlig i det store landskapsrommet. 

Tiltaket vil kunne virke negativ inn på reiselivet i området. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 7 – SB1 STRAUMØYA  

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk 
Bestemmelser om spredt utbygging i kommuneplanens arealdel § 3.3.3 legges til grunn for 
vurderingen.  

• Innspill 51: Grunneiere 78/92 – ”verkstedtomta”  
Straumøya service er i dag etablert på eiendom 78/92 på Straumøya. Eiendommen er fradelt 
til næringsformål i 1986 og virksomheten har hatt festerett på eiendommen siden 1. juni 
1986. Nåværende hjemmelshavere har sagt opp festekontrakten, med virkning fra 1. juni 
2008. Hjemmelshavere har gjort henvendelse til byplankontoret med ønske om at 
eiendommen avsettes som boligtomt. 

Området er avsatt til LNF - formål i gjeldende kommuneplan.  

Arealet utredes i tillegg til næringsformål (område N1) 

• Innspill 3: Anne Sofie Vennemo 25.05.08  
Eier eiendommen 70/102 på nordøstre del av Straumøya nedenfor ”svingen” ønsker at det 
på sikt skal være mulig å bebygge de flatere partiene på eiendommen. Det foreligger ingen 
konkrete planer om bygging på eiendommen per i dag. Resterende deler av eiendommen er 
naturlig terrassert ned mot sjøen og naust med forholdsvis stor høydeforskjell. 

• Innspill 5: Aud Klette 18.06.08  
Klette ønsker å bebygge eiendom 78/51 med bolig. Grunneier mener at eiendom 78/51 like 
vest for Elvegård Camping ikke befinner seg i et område som kan defineres som strandsone, 
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da den ligger i betydelig høyde over havnivå. Det er pr. dags dato ingen konkrete planer om 
bygging på eiendommen.  

 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente. Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Området er en del av 
et sammenhengende 
jordbrukslandskap. 
Området er relativt 
flatt ispedd 
landbruksbebyggelse. 
Området er ikke 
eksponert fra sjøen. 

Tallfestet verdi: * 

Forringelse av 
opplevelsen av et 
sammenhengende 
jordbrukslandskap.  

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Reindrift Området ligger 
innenfor område for 
reindrift.  

Tallfestet verdi: * 

Ikke vesentlig 
konflikt med 
reindrift.  

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Eiendommen 78/92 
består av 3,6 daa 
produktiv skog. 
Området for øvrig 
består i hovedsak av 
fulldyrket jord. 
Området er viktig 
jordbruksområde.  

Tallfestet verdi: *** 

Konflikt med 
jordvern. Inngår i 
sammenhengende 
større 
jordbruksområde. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente. Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente. Ingen kjente  

Reiseliv Ingen kjente. Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Spredt utbygd 
bebyggelse i 
tilknytning til 
landbruk. Området 
ligger inntil regulert 
campingplass. 

Tallfestet verdi: * 

Spredt utbygging i 
strid med 
kommuneplan. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Planlagt enhetlig 
konsentrert 
utbygging. 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0 
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Universell utforming Svakt skrånende 
terreng. 

 

 

Tallfestet verdi: ** 

Store deler av 
området er bra i 
forhold til 
tilrettelegging for 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Spredt utbygging, og 
liten trafikk. Lang og 
ikke tilrettelagt 
skoleveg. 

Tallfestet verdi: * 

Usikker skolevei, 
uten fortau. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

 

Behov for ny infrastruktur Ingen 

 

Fortau til skole. 

Spredt utbygging 
kan føre til mange 
enkeltutslipp for 
avløp i 
strandsonen. 
Negative 
miljømessige 
konsekvenser.  

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Planlagt utbygging 
av boligfelt 
(regulert 
boligformål) med 
samlet plan for 
veg og VA. 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

I strid med sentrale arealpolitiske føringer om lokalisering til eksisterende 
utbyggingsområder. Svært negative miljømessige konsekvenser med enkeltutslipp fra spredt 
utbygging. Konflikt med jordvern.  

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 8 – F1 ROTNES 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill: Byplan 
• Planstatus: KDP: LNF 
 

Areal nord for RV17 nordøst i planområdet omfattes av flere fritidsboliger (inkl. gnr. 76/38). 
Vurderes avsatt til fritidsbebyggelse i tråd med eksisterende bruk.  

- Konsekvenser ved åpning for utbygging i tråd med KP bestemmelser § 2.3.   
- Avgresning mot sjø  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Sammenhengende 
grønt preg med 
innslag av dyrket 
mark. Sammen-
hengende silhuett. 

Tallfestet verdi: ** 

Ev. fortetting vil 
visuelt sett ikke 
endre 
karakteren til 
området. 

Tallfestet 
konsekvens:-1 

Bestemmelser om 
utforming og 
volum i KDP. 

Reindrift Ingen kjente Ingen kjente  

Jord- og skogsressurser Ingen kjente.  Ingen kjente.  

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  
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Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente   

Friluftsliv og rekreasjon Del av området 
ligger innenfor 
100-meters belte i 
strandsonen. 
Avstand til 
eksisterende hytte 
70 meter, avstand 
til veganlegg 40 
meter, naust ca 10 
meter. 

Tallfestet verdi: ** 

Privatisering av 
strandsonen. 
Liten 
konsekvens pga 
at området 
allerede er 
bygget ut. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Sikring av offentlig 
sone langs 
stranden for fri 
ferdsel. Minimum 
70 m til hytte. 
Mindre naust i 
tilknytning til 
eksisterende naust 
kan vurderes.  

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Reiseliv Ingen kjente Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Området ligger 
utenfor 
eksisterende 
tettsted, med god 
tilgjengelighet fra 
Rv 17. Området 
har eksisterende 
hyttebebyggelse.  

Tallfestet verdi: ** 

Forslaget er i 
tråd ønske om 
utbygging 
innenfor 
eksisterende 
utbyggings-
områder.  

Tallfestet 
konsekvens: +2 

 

Universell utforming Området er svakt 
skrånende mot 
nord (sjøen) med 
helning 1:20. 

 

Tallfestet verdi:** 

Området er bra i 
forhold til 
tilrettelegging for 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens: +2 

Krav om UU i 
KDP. 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente  Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ingen kjente  

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Ev. fortetting vil visuelt sett ikke endre karakteren til området. Forslaget er i tråd ønske om 
utbygging innenfor eksisterende utbyggingsområder. 

Sikring av offentlig sone langs stranden for fri ferdsel. Minimum avstand 70 m til hytte. 
Mindre naust i tilknytning til eksisterende naust kan vurderes. 
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Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 

 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 9 – F2 KVITLIHEIA (F4 OG F5 I PLAN) 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 33: Peder H. Nilsen 07.01.08 
• Planstatus: KDP: LNF  
 

Eiendom 89/3 ved Kvitliheia ønskes tilrettelagt for fritidsbebyggelse (F2-a og F2-b) 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Svært bratt 
helning mot sjøen 
innenfor område 
F2-b. Den bratte 
delen av området 
er uegnet for 
bygging. 

Sørligste delen 
av området på 
platå er ikke 
eksponert. 

Tallfestet verdi: **

Det forutsettes at det 
ikke bygges innenfor 
de bratte partier mot 
sjøen. 

Utbygging i øvre del 
av området med god 
tilpasning til terrenget 
vil ikke ha vesentlige 
konsekvenser for 
landskapsopplevelse.

Tallfestet 
konsekvens:0 

Grense for utbygging 
må settes innenfor 
platået, med god 
avstand til helning. 

Bebyggelse bør ikke 
tillates på visuelt 
utsatte høyder i 
terrenget. 

Reindrift Området ligger 
innenfor 
Saltfjellet 

F2-a strekker seg 
langt sør og vil kunne 
komme i konflikt med 

Avgrensing av område 
i samråd med 
reinbeitedistriktet som 
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reinbeitedistrikt 
og blir 
regelmessig brukt 
som vinter og 
vårbeite.  

Tallfestet 
verdi:*** 

trekklei/flyttelei for 
rein over Storåsen og 
videre vestover. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

bruker og 
rettighetshaver. 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Jord- og 
skogsressurser 

Område (del av 
eiendom gnr/bnr 
89/3) F2-a består 
av 23,8 daa 
produktiv skog og 
40,9 daa, og F2-b 
av 16,7 daa 
produktiv skog og 
20 daa annet 
markslag. 
Området er ikke 
betaktet som 
spesielt viktig 
jordbruksområde. 

Tallfestet verdi: **

Utbygging medfører 
reduksjon av 
produktiv skog. 

 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Innenfor 100 
meters beltet i 
strandsonen. 
Registrert 
friluftsområde 
innenfor deler av 
områdene (tursti 
til Laukeng). 

Tallfestet verdi: **

Tursti og strandsone 
vil kunne bli berørt 
dersom det blir 
omfattende 
utbygging. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-1 

Sikring av strandsone 
og område omkring 
tursti. 

 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Reiseliv Del av området 
(strandsonen) 
vises godt fra 
sjøsiden. 

 

Tallfestet 
verdi:*** 

Det forutsettes ingen 
utbygging innenfor 
strandsonen. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Ingen utbygging i 
strandsonen og 
overgang til 
strandsonen jf 
forutsetninger under 
”Landskapsopplevelse”

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Tettstedsutvikling Området er 
ubebygget. 

 

I strid med arealpo-
litiske føringer om 
lokalisering til eksist. 
utbyggingsområder. 
Tallfestet 

Prioritering av området 
for fritidsbebyggelse i 
planperioden. 

Mulig justert 
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Tallfestet verdi:* konsekvens:-1 konsekvens: 0 

Universell utforming Område F2-a er 
svakt kupert, med 
9 meters 
høydeforskjell. 
Område F2-b er 
svakt skrånende 
og har bratt 
skrent mot sjøen, 
høydeforskjell på 
19 meter.  

Tallfestet verdi:* 

Område F2-a og 
deler av område F2-b 
er bra i forhold til 
tilrettelegging for 
universell 
tilgjengelighet. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:+1 

 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Område F2-b: 
Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 
Skredområde i 
sone ca 65 meter 
langs sjøen. 

Deler av foreslått 
byggeområde ligger 
innenfor 
skredområde og 
langs strandsone 
med sterk strøm. 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Byggeområde holdes 
utenfor skredområde 
og utenfor 
strandsonen. 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0  

Trafikksikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Privat veg og VA til 
hytteområdet.  

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Den sørligste delen av område F2-a ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt og vil kunne 
komme i konflikt me trekklei/flyttelei for rein. Den nordligste delen av F2-b ligger innenfor 
skredområde.   

Av landskapsmessige hensyn bør det ikke bygges innenfor de bratte partier mot sjøen og i 
overgangen mellom de bratte partier og platået ovenfor. 

Byggeområdene må avgrenses i forhold til reindriftsnæringen, skred og landskapsmessige 
hensyn. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt under forutsetning av at 
det ikke bygges ut i strandsonen. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 10 – F4 STRAUMØYA (N7 I PLAN) 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 38: Rusånes fabrikker AS 12.06.09 
• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk 

 
Rusånes fabrikker AS eier av eiendommene 78/25 og 78/115 på nordøst enden av 
Straumøya, ved utløpet til Saltstraumen. Begge eiendommene er avsatt til LNF-formål i 
gjeldende kommunedelplan. Eiendom 78/115 er i 2004 fradelt fra 78/25 til fritidsbolig 
gjennom dispensasjon. Bedriften som er produsent av Saltdalshytta kjøpte eiendommene i 
2006 med formål å rive eksisterende hytte på 78/115 og føre opp ny. Hytten skal benyttes av 
bedriftens ansatte, samt fungere som visningshytte for potensielle kunder. Det planlegges 
tilrettelegging for allmennhetens bruk av området på deler av eiendommen i form av 
bålplass, fiskeplass og lekeplass. Det argumenteres med at arealbruken forblir uendret, og at 
det ikke er inntruffet nye forhold i etterkant av fradelingen som skulle være til hinder for 
gjennomføringen. De kjenner heller ikke til motstridende interesser i området. Rusånes 
fabrikker ønsker at eiendom 78/115 avsettes til fritidsformål.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente. Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Tomten ligger i 
skrånende terreng 
mot sjøen. Området 
er relativt åpent og 
eksponert mot 
sjøen, med fin 
sandstrand mot 
nord. Sett fra nord 
danner tomten 
bakgrunn for en liten 

En større hytte på 
tomten vil kunne 
danne silhuett mot 
fjellene i sør, og vil 
være eksponert 
foran 
gårdsbebyggelsen i 
bakgrunnen. 
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sandstrand.  

Tallfestet verdi: *** 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Reindrift Området ligger 
innenfor område for 
reindrift.  

Tallfestet verdi: * 

Tiltaket er ikke i 
konflikt med 
reindrifta. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Eiendommen består 
av 0,1 daa fulldyrket 
jord og 0,9 daa 
annet markslag. 

Tallfestet verdi: * 

Utbygging av svært 
begrenset dyrket 
mark. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Hele området ligger 
innenfor 100-meters 
belte for strand-
sonen. Området er 
svært attraktivt for 
rekreasjon i 
tilknytning til 
strandsonen. 

Tallfestet verdi: *** 

Konflikt med 
friluftsliv og 
rekreasjon i 
strandsonen. Fare 
for privatisering. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Det bør ikke 
tillates ny 
hyttebygging 
innenfor 100 
meters beltet i 
strandsonen 
innenfor området. 

Reiseliv Området ligger i 
randsonen av  
område definert som 
viktig for opplevelse 
av Saltstraumen 
(grønne A-områder i 
”Forstudie for 
reisemålsutvikling i 
Saltstraumen”. 

Tallfestet verdi: ** 

Bygging i 
strandsonen vil 
kunne synes fra 
sjøen.  

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Det bør ikke 
tillates ny 
hyttebygging 
innenfor 100 
meters beltet i 
strandsonen 
innenfor området. 

Tettstedsutvikling 

 

Området ligger 
innenfor område 
med spredt 
bebyggelse. 
Området har god 
tilgjengelighet fra 
hovedveg. 

Tallfestet verdi:** 

En enkelt hyttetomt 
er ikke i tråd med 
ønsket 
utbyggingsmønster. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 
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Universiell utforming Skrånende med 
helning ca. 1:5. 7 
meters 
høydeforskjell 
innenfor tomten. 

Tallfestet verdi: * 

Det vil kreves 
spesielle tiltak i 
forhold til å oppnå 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ingen kjente  

Ikke relevante tema:    

1.5 SAMLET VURDERING 

Hele området ligger innenfor 100-meters belte for strandsonen. Området er svært attraktivt 
for rekreasjon i tilknytning til strandsonen. 

En større hytte på tomten vil kunne danne silhuett mot fjellene i sør, og vil være eksponert 
foran gårdsbebyggelsen i bakgrunnen. 

Det bør ikke tillates nye hytter eller utvidelse av eksisterende hytter innenfor 100 meters 
beltet i strandsonen innenfor området. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 11 – F5 STRAUMØYA (F3 I PLAN) 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 17: Gerhard Lind 19.06.09 

• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk 

Eiendom 78/29 har siden 70-tallet blitt brukt som fritidsbolig. Lind ønsker at eiendommen 
avsettes til dette formålet i kommunedelplanen. Eiendommen ligger i Straumvika på 
Straumøya i tilknytning til eksisterende boligeiendom.   

1.2 DAGENS SITUASJON  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Området er en del 
av et sammen-
hengende jord-
brukslandskap. 
Bygningen er et 
gammelt vånings-
hus tilhørende 

Ingen vesentlige 
konsekvenser, 
da eiendommen 
er bebygget. 

 

 

Krav til volum og 
tomteutnyttelse. 
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eiendommen.  

Tallfestet verdi: ** 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Reindrift Området ligger 
innenfor område 
for reindrift. Det 
antas at området 
ikke er i bruk til 
reindrift. 

Tallfestet verdi: * 

Formålet er ikke 
i konflikt med 
reindrift. 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Området er 
bebygget.  

Tallfestet verdi: 0 

Ingen kjente 
konsekvenser. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente Ingen kjente  

Reiseliv Ingen kjente Ingen kjente  

Tettstedsutvikling Eiendommen 
inngår i område 
med spredt 
bebyggelse (LNF-
område). 
Campingplass 
nord for området. 

 

 

Tallfestet verdi: *** 

Omdanning av 
boligeiendom til 
fritidsformål, 
samt isolert 
fritidseiendom 
innenfor LNF-
område er ikke i 
tråd med 
arealpolitiske 
føringer. 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Ev. endret 
arealbruk bør sees 
i sammenheng 
med omregulering 
av større område.  

 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Universell utforming Eiendommen er av 
eldre dato og 
sannsynligvis ikke 
tilpasset universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet verdi: * 

Eiendommen er 
bebygget. 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Trafikksikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ingen kjente  
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Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Omdanning av boligeiendom til fritidsformål, samt isolert fritidseiendom innenfor LNF-område 
er ikke i tråd med arealpolitiske føringer. Ev. endret arealbruk bør sees i sammenheng med 
omregulering av større område.  

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 

 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE - INNSPILL NR 12 – N1 STRAUMØYA (N8 I PLAN) 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 28: Saltstraumen lokalutvalg 30.06.09 

• Planstatus: KDP: LNF, R: Landbruk 

Straumøya service er i dag etablert på eiendom 78/92 på Straumøya. Eiendommen er fradelt 
til næringsformål i 1986 og virksomheten har hatt festerett på eiendommen siden 1. juni 
1986. Nåværende hjemmelshavere har sagt opp festekontrakten, med virkning fra 1. juni 
2008.  

Området er avsatt til LNF - formål i gjeldende kommuneplan. 

I forbindelse med oppstart av planarbeidet har Lokalutvalget for Saltstraumen kommet med 
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innspill om at eiendommen bør avsettes til næringsformål. 

Tomten utredes også til boligformål. 

 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Området ligger 
innenfor et 
sammenhengende 
jordbruksområde, 
med primært skog 
på eiendommen. 
Det ligger et 
næringsbygg på 
eiendommen i 
dag. Eiendommen 
er ikke spesielt 
eksponert. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlige 
konsekvenser for 
landskapsopplevelse. 

 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Bestemmelser om 
utforming, og 
volum. 

Reindrift Halvdelen av 
området mot nord 
ligger innenfor 
område for 
reindrift. 
Eiendommen er 
bebygget. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen konflikt med 
reindrift. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Eiendommen 
78/92 består av 
3,6 daa produktiv 
skog. Del av 
område er viktig 
jordbruksområde. 

 

 

 

Tallfestet verdi: * 

Byggeområde 
beslaglegger 
jordbruksområde. 
Foreslått 
omdisponering 
ansees likevel som 
marginal, siden det 
har vært drevet 
annen 
næringsvirksomhet 
på eiendommen 
siden 1986. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente. Ingen kjente.  
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Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente. Ingen kjente.  

Reiseliv Ingen kjente. Ingen kjente.  

Tettstedsutvikling Eiendommen 
ligger i område 
med spredt 
bebyggelse (LNF-
område).  

 

 

Tallfestet verdi: * 

Avsetting til 
byggeområde er i 
strid med 
arealpolitiske føringer 
om lokalisering til 
eksisterende 
utbyggingsområder. 
Området er bebygget 
fra før. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Universell utforming Flatt på nederste 
del av 
eiendommen, som 
er i bruk. Ellers 
sterkt skrånende 
mot øst, ca. 1:6. 

Tallfestet verdi: * 

Det vil kreves tiltak i 
forhold til å oppnå 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Krav om UU i 
KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente.  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente. Ingen kjente.  

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og 
fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Avsetting til byggeområde er i strid med arealpolitiske føringer om lokalisering til 
eksisterende utbyggingsområder. Eiendommen liggger i LNF-område, men er bebygget fra 
før. Regulering til næringsformål har derfor ikke vesentlige negative konsekvenser. 

Ev. regulering til boligformål vil ha større negative konsekvenser i forhold til sentrale 
arealpolitiske føringer om samordnet utbyggingsmønster og transportsystem, samt 
trafikksikkerhet (skolevei). 

Bestemmelser om utforming, og volum.  

Innspillet medfører ingen vesentlige negative konsekvenser.  
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE 

INNSPILL NR 13 – N2, T1A TIDLIGERE GOLFBANE KNAPLUNDSØYA (FT1 I PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill: Bodø kommune  
• Innspill 28: Saltstraumen lokalutvalg 
• Planstatus: R: Golf og Fritidspark 
 

N2 Næring, herunder turist, fritidsformål og industri 

Reguleringsplan for golf og fritidspark på Knaplundsøya ble vedtatt i 2002. Opprinnelige 
planer om etablering av golfbane er per tiden lagt på is, da det i dag er etablert golfbane på 
Ilstad. Planen vil bli vurdert opphevet gjennom arbeidet med ny kommunedelplan.  

Eiendom 72/2 langs FV17 utredes nærmere for å se på egnetheten for hele eller deler av 
området til framidig næringsareal, herunder turist og fritidsformål og industri. Eiendommen vil 
også vurderes mht. mulig lokalisering av tomt for ny brannstasjon (T1) 

Saltstraumen lokalutvalg har spilt inn ønske om å opprettholde golfbane for den aktuelle 
eiendommen.  

T1-a Tomt til ny brannstasjon 

• Innspill: Byplan/ Salten brann 
• Planstatus: R: Golf og fritidspark 
Befolkningsøkning på Tverlandet og i Saltstraumen utløser større behov for 
brannverndekning. Dagens brannstasjon ligger på Knapplundsøya, sør for RV17. Arealet er 
marginalt, og det er ønske om større tomt for å kunne oppfylle nødvendige krav etter 
arbeidsmiljøloven.   

Arealbehov for selve bygningsmassen vil ligge på 180m2. I tillegg kommer utomhusarealer 
med atkomst og parkeringsareal på ca 360m2.  
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Det er stilt følgende krav ved minimumsarealer: 

- Det skal være tilgang til dame/herredusj i annet bygg 
- Plass til 11 personbiler i nærheten (utomhus etableres det kun 5 parkeringsplasser ifm. 

prosjektet) 
- Tilgang til undervisningsrom i annet bygg 
- Avtale om fylling av pusteluft 

 
Det er lagt som ei forutsetningen at ingen andre bygg kommer nærmere enn 8 m. Derom 
brannstasjon på noe sted blir liggende mindre enn 8 m fra nabobygg, vil dette kunne 
medføre andre prosjekteringsforutsetninger og flere kostnader enn de som er medtatt. 

Da brannstasjonen vil dekke både Saltstraumen og Tverlandet, ønsker Salten Brann å få 
avsatt nytt areal et sted langs denne strekningen. 

Saltstraumen lokalutvalg foreslår i samråd med grunneier å etablere tomt til brannstasjon ved 
Coop på Straumøya på eiendom 78/2. 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Det er registrert 
elgtrekk over en 
stor del av 
området, og 
”Jaktbart 
leveområde”.  

Tallfestet verdi:* 

Ingen vesentlige 
konsekvenser i forhold til 
at området allerede er 
regulert til Golf og 
fritidspark. 

Tallfestet konsekvens: 0 

 

Landskapsopplevelse Området ligger 
innenfor et 
sammenhengende 
blandet 
jordbruksområde, 
Eiendommen er 
ikke spesielt 
eksponert i forhold 
til landskaps-
opplevelse. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlige 
konsekvenser for 
landskapsopplevelse. 

 

 

 

Tallfestet konsekvens: 0 

Bestemmelser om 
estetikk, utforming 
og eventuelt 
buffersone langs 
hovedveg 
(industri). 

Reindrift Innen for område 
registrert for 
reindrift.  Området 
er regulert til 
annet formål. 

Tallfestet verdi:* 

Ingen konflikt med 
reindrift. Området er 
regulert til Golf og 
fritidspark i gjeldende 
plan. 

Tallfestet konsekvens: 0 

 

Jord- og 
skogsressurser 

Ut fra Ortofoto 
består området av 
blandet skog, 
dyrket mark og 

Byggeområde 
beslaglegger 
jordbruksområde.  
Foreslått omdisponering 

 



Konsekvensutredning for Kommunedelplan Saltstraumen 53 
 

Bodø kommune     Asplan Viak AS 
 

myr.  Område er 
viktig 
jordbruksområde 

 

 

Tallfestet verdi:*** 

ansees likevel som 
marginal, siden området 
er avsatt til 
byggeområde, golf og 
fritidspark i gjeldende 
plan. 

Tallfestet konsekvens:-1 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Området 
inneholder 
registrerte 
kulturminner (2 
mindre 
avgrensede 
områder). 

Tallfestet verdi:* 

Utbygging må avgrenses 
slik at nødvendig vern 
blir sikret. 

 

Tallfestet konsekvens:-1 

Hensynssone og 
bestemmelser 
som sikrer 
nødvendig vern. 

  

Mulig justert 
konsekvens:0 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

En mindre del av 
området (nord-
vest passasje) er 
registrert 
friluftsområde. 

Tallfestet verdi:* 

Utbygging må avgrenses 
slik at nødvendig 
friluftsområde blir sikret. 

Tallfestet konsekvens:-1 

Avgrensing av 
byggeområde. 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Reiseliv Området ligger 
langs bilatkomst til 
området. 

 

Tallfestet verdi: * 

Utbygging vil bli synlig 
langs hovedatkomsten til 
Saltstraumen. 

 

Tallfestet konsekvens:-1 

Bestemmelser om 
estetikk, utforming 
og eventuelt 
buffersone langs 
hovedveg 
(industri). 

Mulig justert 
konsekvens:0 

Tettstedsutvikling Området ligger 
utenfor område for 
tettstedsutvikling. 

 

 

 

Tallfestet verdi:** 

Mulig avlastning for 
sentrumsområdet mht 
turist, fritid og annen 
nærings-formål/ industri.  
Tomten ligger sentralt i 
området og med god 
tilgjenge-lighet fra RV. 

Tallfestet konsekvens:+3 

 

Universell utforming Området er 
nesten flatt.  

 

 

Tallfestet verdi:*** 

Området er bra i forhold 
til tilrettelegging for 
universell tilgjengelighet. 

Tallfestet konsekvens:+3 
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Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente.  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

Vedrørende N1-a:  

Stenging av brua og 
lengre reaksjonstid for 
dekningsområdet 
vesttover. Minst 
befolkningskonsentrasjon 
mot vest. 

Tallfestet konsekvens:-1 

 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente. 

N1-a: Diverse krav 
se beskrivelse. 

 

Atkomst fra RV og 
tilslutning til kommunalt 
VA-nett. Tallfestet 
konsekvens:0 

Vedrørende N1-a: 

Tilslutning til VA-nett. 
Atkomst fra RV17. Alle 
funksjoner/ minimums-
krav vil kunne løses 
innenfor området. 

Tallfestet konsekvens:0 

Bestemmelser om 
rekkefølge og 
utbyggingsavtale. 

Ikke relevante tema: 
- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Byggeområde beslaglegger viktig jordbruksområde, området er imidlertid avsatt til 
byggeområde; golf og fritidspark i gjeldende plan, forslaget har dermed ikke vesentlige 
negative konsekvenser for jordbruk i forhold til gjeldende plan. 

Mulig avlastning for sentrumsområdet mht turist, fritid og annen næringsformål/industri. Dette 
ansees som positivt i forhold til framtidig utbyggingsmønster og næringsutvikling i 
Saltstraumen og i sentrumsområdet. 

Bestemmelser om estetikk, utforming og eventuelt buffersone langs hovedveg (industri). 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 

Spesielt vedrørende T1-a: 

Strategisk god plassering av brannstasjon i forhold til største utbyggingskonsentrasjoner. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 



Konsekvensutredning for Kommunedelplan Saltstraumen 55 
 

Bodø kommune     Asplan Viak AS 
 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE 

INNSPILL NR 14 – T1-b COOP STRAUMØYA (N10 I PLAN) 

 
 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

3.1.1 T1-b Tomt til ny brannstasjon 

• Innspill 28: Saltstraumen lokalutvalg 
• Planstatus: KDP: LNF, R: Næring 
 

Saltstraumen lokalutvalg foreslår i samråd med grunneier å etablere tomt til brannstasjon ved 
Coop på Straumøya på eiendom 78/2. (Se beskrivelse under alternativ lokalisering T1-a) 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente. Ingen kjente.  

Landskapsopplevelse Området ligger 
delvis i skog, og  
i tilknytning til 
eksisterende 
bebyggelse. 
Området ligger 
noe eksponert 
langs 
RV/brohodet og i 
bakkant av viktig 
grøntområde 
langs 
Saltstraumen. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlige 
landskapsmessige 
negative 
konsekvenser. 

 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Bestemmelser om 
estetikk, utforming 
og volum. 
Dokumentasjonskrav 
i forhold til 
fjernvirkning.  
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Reindrift Området er 
innenfor 
registrert område 
for reindrift. 
Området ligger i 
tilknytning til 
eksisterende 
bebyggelse. 

Tallfestet verdi:* 

Ikke konflikt i 
forhold til reindrift. 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:0 

 

Jord- og skogsressurser Hele området er 
registrert med 
produktiv skog 
på ”Gårdskart på 
nett”. Området 
betegnes ikke 
som viktig 
jordbruksområde.

Tallfestet verdi:* 

Byggeområde 
beslaglegger ca. 
8,3 daa produktiv 
skog.  

 

Tallfestet 
konsekvens:-1 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente. Ingen kjente.  

Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente. Ingen kjente.  

Reiseliv Ingen kjente. Ingen kjente.  

Tettstedsutvikling Området ligger 
inntil 
eksisterende 
butikk og 
eksisterende 
boligområde og 
planlagt område 
for eldreboliger.  

Tallfestet verdi:* 

Området er 
usentralt i forhold til 
befolknings-
konsentrasjon. 

 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

 

Universell utforming Området er svakt 
skrånende mot 
øst. 

 

Tallfestet verdi:* 

Området vil 
forholdsvis enkelt 
kunne tilrettelegges 
for universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens:+1 

 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente.  

ROS/ Samfunnssikkerhet Sterk vind på 
brua. 

 

Stenging av brua 
og lengre 
reaksjonstid for 
dekningsområdet 
østover mot 
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Tallfestet 
verdi:*** 

Tverrlandet. 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente. Atkomst. Alle 
funksjoner/ 
minimumskrav 
dekkes innenfor 
området. 

Tallfestet 
konsekvens:0  

 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

 

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger delvis i skog, og  i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Området ligger noe 
eksponert langs RV/brohodet og i bakkant av viktig grøntområde langs Saltstraumen. 

Ved sterk vind / stenging av brua + lengre reaksjonstid for dekningsområdet østover mot 
Tverlandet.  
 
Bestemmelser om estetikk, utforming og volum. Dokumentasjonskrav i forhold til 
fjernvirkning. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE 

INNSPILL NR 15 – S1 SENTRUM  

(FT3, N/T/B1-5, N/T1 I PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

Næringsbebyggelse / Turist og fritidsformål / Tjenesteyting /bolig. 

Utvikling av sentrumsområdet i Saltstraumen er et av temaene som skal håndteres i 
kommunedelplanen. Det er behov for oppstramming og klarere definering av 
sentrumsområdet. Det bør ses på atkomstløsningen gjennom området, mulighet for 
etablering av et torg eller parkområde, og tilrettelegging for sentrumsfunksjoner som kan 
bidra til økt aktivitet og gjøre området mer attraktivt for lokalbefolkningen og besøkende.  

Innspill: Saltstraumen Adventure, drøftningsmøte 29.09.09 

Bedriften ønsker å tilrettelegge areal for nytt reiselivskonsept i tilknytning til sentrum på 
Knapplund. Nærmere innspill / prosjektskisse med konkretisering av innhold og alternative 
lokaliseringsmuligheter er under utarbeiding. 

 

a: Flytting av atkomstvei / utvidelse av camping 

• Innspill: Næringsaktører i sentrum, tidligere reguleringsplan for sentrum 
 

Campingen har signalisert behov for utvidelse av sin virksomhet. Saltstraumen Camping 
ønsker å flytte atkomstveien parallelt med gang og sykkelvegen, dels for å få en avlastingsfil 
for innkjøring til campingplassen da de i dag er plaget med kødannelser når presset er stort 
om sommeren, dels med bakgrunn i ønske om å utvide virksomheten med tilgrensende tomt 
mot nordvest. Dette arealet eies av kommunen og er regulert til parkering og næringsareal i 
gjeldende plan. Det er også spilt inn ønske om areal for utvidelse mellom 
opplevelsessenteret og hotellet.  

Eier av Saltstraumen Camping og eier av Jokerbutikken har tidligere gått sammen om å 
forsøke å utarbeide ny reguleringsplan for sentrumsområdet. Reguleringen har av flere 
årsaker stoppet opp. Formålet med planen var etablering av torg og nye næringsareal, 
omlegging av atkomstvegen gjennom sentrum mellom Jokerbutikken og Saltstraumen 
Camping for å muliggjøre utvidelse av campingarealet, samt etablere atkomst til det tidligere 

Alt. b Alt. a 
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planlagte sjøhusanlegget i Knapplundsbukta. Planen for sjøhusanlegget er opphevet av 
Miljøverndepartementet og vil ikke lengre være aktuell. Se vedlagt skisse til reguleringsplan 
etter oppstart.  

Alt. a 

 

 

b: Oppstramming av atkomstvei, gågate / bilfritt sentrumsareal  

• Reiselivsfaglig innspill – Masterplan for reisemålsutvikling fase I (foreløpig utast) 
 

Gjennom det pågående arbeidet med masterplan reiseliv er det utarbeidet et skisseforslag til 
alternativ vegløsning gjennom sentrum. Her beholdes dages atkomstveg slik den ligger, men 
veien rettes ut / strammes opp. Argumentene for dette er å få en mer nøytral atkomst inn i 
området (veien svinger i dag inn mot campingen), og å tilrettelegge for framtidig utvikling av 
et bilfritt sentrumsområde med park / torg vest for atkomstveien som har åpen siktlinje utover 
mor nordre del av Kanpplund. Løsningen gir mulighet for avlastningsfelt for innkjøring til 
campingplassen, men tillater ikke utvidelse av virksomheten på tvers av dagens vei mot 
nordvest.  
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Alt.b 

 

 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente. Ingen kjente.  

Landskapsopplevelse Området ligger på 
platået over 
Saltstraumen 
omkranset av 
skog på ene 
siden og 
campingplass på 
andre siden. 
Området er ikke 
spesielt 
eksponert i 
fjernvirkning. 
Kirkespiret 
utenfor området 
vises på stor 
avstand. Området 
i seg selv 
framstår som 
dårlig definert, 
uryddig og ikke 
innbydende, med 
uklar grense mot 
campingplassen. 
Store asfaltflater 

Alt a: 
Oppstramming av 
området 
fortrinnsvis med 
trafikkarealer 
(asfaltflater) og 
tilføring av nye 
bygninger. 

Tallfestet 
konsekvens:+1 

Alt b: 
Oppstramming av 
området med klar 
avgrensing mot 
campingplassen, 
park, 
fotgjengerarealer 
og tilføring av ny 
bygningsmasse. 

 

Tallfestet 
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Tallfestet verdi:* konsekvens:+3 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente. Ingen kjente.  

Friluftsliv og rekreasjon Passasje fra 
nordøst til sørvest 
registrert som 
friluftsområde 
innenfor området. 

Området omkring 
eksisterende 
bytikk og bolig på 
sørsiden av 
vegen er statlig 
sikret friluftsliv. 

 

 

 

Tallfestet verdi:***

Alt. A+b: 
Passasjen vil 
kunne 
opprettholdes ved 
utbygging. 
Utvidelse av 
sentrumsområdet 
vil berøre statlig 
sikret 
friluftsområde. 
Denne delen av 
friluftsområdet er 
mindre egnet til 
rent friluftsformål. 
Stort potensial 
som leke og 
rekreasjonsareal 
med parkpreg. 

Tallfestet 
konsekvens:0 

Sikring av 
passasje for 
fotgjengere. 
Parkmessig 
opparbeiding. 

Reiseliv Mange turister 
besøker sentrum/ 
butikken eller 
beveger seg 
gjennom til 
campingplassen 
eller hotellet. 
Området er lite 
attraktivt, og 
oppleves neppe 
som et sentrums-
område. Det er 
ikke lagt til rette 
for opphold og 
trivsel. 

 

 

 

 

 

 

 

Alt. a: 
Opparbeiding 
med til rette-
legging for tydelig 
avgrensing 
mellom kjørende 
og gående trafikk. 
Tilrettelegging for 
økt nærings-
aktivitet. Til 
sammen positivt 
for de reisendes 
opplevelse av 
området. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

Alt. b: 
Opparbeiding 
med til rette-
legging for tydelig 
avgrensing 
mellom kjørende 
og gående trafikk. 
Tilrettelegging for 
økt nærings-
aktivitet. 
Vektlegging av 
trivsel og park i 
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Tallfestet verdi:* 

området. Til 
sammen svært 
positivt for de 
reisendes 
opplevelse av 
området. 

Tallfestet 
konsekvens:+3  

Tettstedsutvikling Området 
oppleves som 
utflytende og lite 
definert. Ønsker 
næringsetablering 
og ev. bolig til 
området. 

 

 

Tallfestet verdi:* 

Alt. a: 
Oppstramming og 
klarere definering 
av området. 
Utvidelse av 
campingplassen 
på bekostning av 
sentrumsutvikling 
(grøntområde/-
næring). 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

Alt. b: 
Oppstramming og 
klarere definering 
av området. 
Arealet til ny 
næring, bolig og 
grøntområde. 

Tallfestet 
konsekvens:+3 

Innspill SA: Bruk 
av sentrumsareal 
til aktivitetspark. 
Aktivitetsparken 
kan være med til 
å skape aktivitet 
og trivsel. Deler 
av området bør 
gis parkmessig 
opparbeiding.   

Områdeplan for 
sentrum som 
oppfølging av 
KDP. 

Universell utforming De sentrale deler 
av området er 
flate. Området 
skråner mot vest. 

 

Tallfestet verdi:* 

Alt. a+b: Gode 
muligheter for 
tilrettelegging for 
universell 
utforming. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  
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Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente.  

ROS/ Samfunnssikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Trafikksikkerhet Området er 
utflytende, de 
ulike 
trafikkarealene er 
dårlig definert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallfestet verdi:* 

Alt. a: Skille 
mellom gående 
og kjørende med 
fortau. Omlegging 
av kjøreveg 
gjennom sentrum. 
Klar definering av 
ulike arealer.  

Tallfestet 
konsekvens:+2 

Alt. b: Skille 
mellom gående 
og kjørende med 
bilfritt område i 
sentrum. Klar 
definering av 
ulike arealer. 

Tallfestet 
konsekvens:+3 

 

Behov for ny infrastruktur Behov for 
opparbeiding med 
belegg og 
avgrensing av 
arealer. 

 

 

 

 

Tallfestet verdi:* 

Alt. a: Omlegging 
av kjøreveg, 
fortau, parkering, 
plass.  

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Alt. b: Utretting av 
kjøreveg, 
etablering av 
”gågate”/plass. 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

 

Ikke relevante tema: 
- Havbruk og fiskeri 
- Reindrift 
- Jord- og skogsressurser 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Begge de to alternativer representerer en betydelig oppgradering av området med hensyn til 
trafikale forhold, og avklaring av mulig nytt byggeareal. Alternativene gir mulighet for 
noenlunde samme byggeareal.  

Alternativ b kommer best ut med hensyn til de fleste kriterier, spesielt trafikksikkerhet og 
trivsel/ landskapsopplevelse, mens det i alternativ a prioriteres utvidelsesmulighet for 
campingplassen innenfor sentrumsområdet. 
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Det bør utarbeides en områdeplan for sentrum som oppfølging av KDP. 

NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE 

INNSPILL NR 16 – TF2 RIPNESOMRÅDET 

(N4-N6 I PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

Behov for gjennomgang av strandsonen og eksisterende utbyggingsområder for å se på 
overordnede prinsipper for arealsortering når det gjelder fordeling av areal til næring, 
friluftsliv (inkl. kyststi) og evt. boligformål, samt rammer for lokalisering, omfang og utforming 
av ny bebyggelse (tilleggsutredning til KU). 

• Reiselivsfaglig innspill – Masterplan for reisemålsutvikling fase I (foreløpig utkast) 
 

I reiselivsfaglig innspill foreslås det at arealet nedenfor Ripnesveien forbeholdes for videre 
utvikling og fortetting mht. reiselivsnæringen 

Nedenstående område a, b, c og d utredes til forretning i tilknytning til reiselivsnæring. 
Skraverte områder er forutsatt som ”grønne områder” og utredes ikke.   

 

a: Ekkerbugen  

Området er avsatt til forretning i gjeldende kommunedelpan med krav til detaljregulering. 
Rammer for utbyggingsomfang er ikke nærmere angitt. Deler av arealet er avsatt til 
næringsformål i reguleringsplan for Ripnes fra 1976 

b: Areal nord for Kjelen kafé 

Området er avsatt til forretning i gjeldende kommunedelpan, og til næringsformål i 
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reguleringsplan for Ripnes fra 1976. Her er utnyttelsesgraden satt til 0,2, med 
bygningsmasse i maks 1.etg Området er ikke bygd ut. 

 

c: Kjelen Kafé KDP 2003  

• Innspill 26: Kjelen Kafé 15.06.09 
 

I reguleringsplanen for Ripnes fra 1976 er arealet avsatt som friområde, men er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til forretningsområde med framtidig friområde langs sjø.  

Kafé Kjelen ønsker å satse på helårsdrift med utvidelse av eksisterende bygningsmasse og 
opprusting av uteområdene, se innspill. 

Reguleringen av Kafe-Kjelen bør ses i sammenheng med planlegging av ny kyststi og øvrige 
løsninger for Ripnes mht. trafikkløsninger som parkering, oppstilling og snuplass for buss. 

d: Ripneskaia KDP 2003 

Området er avsatt til foretning i gjeldende kommunedelplan og til forretning (service / brygge) 
i reguleringsplanen fra 1976.  

Arealet utredes i kombinasjon med kaianlegg (privat / offentlig, evt. i kombinasjon), og det vil 
i denne forbindelse være behov for å se på nødvendig infrastrukturløsninger på landsiden.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Området utredes til 
marin verneområde, 
registrering av 
virvelløse dyr og 
naturtyper langs 
hele 
kyststrekningen. 
Eksisterende 
bebyggelse innenfor 
aktuelle 
utbyggingsområder.  

Tallfestet verdi:** 

Det legges ikke opp 
til oppbygging av nye 
større installasjoner 
som berører 
sjøområdene 

 

 

Tallfestet 
konsekvens:0 

Bestemmelser i ny 
nasjonal marin 
verneplan.  

Landskapsopplevelse Området med sin 
omsluttende form og 
sitt fremspringende, 
konvekse nes 
danner avgrens-
ningen av det nære 
landskapsrommet 
for selve 
Saltstraumen.  

Utbygging i høyden 
og langs strandsonen 
innenfor området har 
større negative 
konsekvenser for den 
landskapsestetiske 
opplevelsen av selve 
Saltstraumen. 
Utbygging i høyden 
innenfor området vil 
bryte silhuetten mot 

Bestemmelser om 
utforming, høyder 
og volum for 
bebyggelse 
innenfor alle 
områder. Svært 
begrenset 
utbygging innenfor 
område b og c.  



Konsekvensutredning for Kommunedelplan Saltstraumen 66 
 

Bodø kommune     Asplan Viak AS 
 

 

 

 

 

Tallfestet verdi:*** 

bakenforliggende 
landskap. Fortetting 
innenfor område a og 
d uproblematisk.   

Tallfestet 
konsekvens: -2 

 

 

 

Justert 
konsekvens:0 

Reindrift  Ingen kjente. Ingen kjente.  

Jord- og skogsressurser 1,4 daa med 
innmarksbeite 
innenfor eiendom 
77/148 
(friluftsområde i sør). 

Tallfestet verdi:* 

Landbruksareal blir 
ikke berørt av 
utbyggingsområdene. 

 

Tallfestet 
konsekvens:0 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente. Ingen kjente.  

Friluftsliv og rekreasjon Hele området med 
unntak av område a, 
er markert som 
friluftsområde. 
Innenfor 100-meters 
belte langs 
strandsonen. 
Friluftskartleggingen 
angir to ulike typer 
områder på Ripnes 
som begge er 
verdisatt som svært 
viktig (A og A+) 
Område a, c og d er 
delvis bygget ut. 

Tallfestet verdi:** 

Friluftsliv er særlig 
knyttet til fiske fra 
kysten og til 
stisystemet videre 
innover 
Knapplundsmarka, 
men også den 
visuelle opplevelsen 
av området. Område 
b ligger på et nes og 
utbygging her samt 
større utbygging i det 
hele tatt vil kunne få 
stor betydning for 
friluftslivet i 
strandsonen og for 
den visuelle 
opplevelsen både fra 
land og fra sjøen. 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Sikring av 
sammenhengende 
sti og gangsystem, 
og grøntområde 
langs 
strandsonen. 
Ingen eller ev. 
redusert utbygging 
innenfor område b. 
Begrenset 
utbygging i 
området som 
helhet. 

 

 

 

Justert 
konsekvens:0 

Reiseliv Viktig område for 
opplevelse av 
Saltstraumen som 
attraksjon, både 
langs strandsonen 
og fra sjøen, både i 
nær og fjernvirkning. 

Tallfestet verdi:*** 

Forslaget i tråd med 
anbefaling i forstudie 
for reisemålsutvikling. 

Utvikling av 
funksjoner som vil 
kunne harmonere 
med reiselivssatsning 
er mulig innenfor 
deler av området: 

Sikring av Grønne 
områder spesielt 
langs strandsonen 
og innenfor 
område b, som del 
av eksponert nes. 

Spesiell restriktiv 
utbygging innenfor 
område b og c 
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kafe, restaurant, 
overnatning, 
havnerelaterte 
funksjoner (levende 
lokalsamfunn). Stor 
utbygging vil være 
negativt for 
opplevelsen av 
området. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

(opplevelsen av 
området).  

 

 

 

 

Justert 
konsekvens:0 

Tettstedsutvikling Området ligger 
innenfor 
Saltstraumen 
tettsted, med bolig, 
næring og turistrettet 
virksomhet (kafe). 

Tallfestet verdi:*** 

Utbygging i 
tilknytning til 
eksisterende 
bebyggelse og 
tettsted. 
Gangforbindelse til 
sentrum.  

Tallfestet 
konsekvens:+3 

 

Universell utforming Området skråner 
mot kysten, noen 
flate partier. Store 
deler av området er 
ikke tilrettelagt for 
universell 
tilgjengelighet. 

 

 

 

 

Tallfestet verdi:* 

Universell 
tilgjengelighet for 
deler av området 
langs atkomstveg. 
Universell 
tilgjengelighet til 
strandsonen 
forutsetter spesielle 
tiltak. Ved utbygging 
vil større deler av 
området kunne 
legges til rette for 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente.  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i område 
med sterk strøm vil 
kunne gi risiko for 
drukningsulykker.   

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Det tas hensyn til 
mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Større trafikk i  
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område nært inntil 
eksisterende 
boligområde.  

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente. Behov for fortau 
langs Ripnesvegen 
og oppgradering av 
vegstandard -
breddeutvidelse til 6 
m og ev 
breddeutvidelse i 
sving for buss og 
lastebil. 

Oppstillingsplan for 
bil og buss innenfor 
utbyggingsområdene. 

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Fortau er under 
planlegging og vil 
bli bygget 
2010/2011 

Ikke relevante tema: 

- Havbruk og fiskeri 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger nær Saltstraumen tettsted, og er utpekt som område for utvikling av 
turistrettet næringsvirksomhet og kaianlegg i forstudie for reisemålsutvikling for 
Saltstraumen. 

Området er delvis utbygget i dag, og tåler noe fortetting spesielt innenfor område a og d. 
Innenfor område b og c tåles svært begrenset utbygging av hensyn til landskapsestetisk 
opplevelse av Saltstraumen, og dermed bærekraftig reisemålsutvikling. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 
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NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE 

INNSPILL NR 17 – TF4 HAUGEN GÅRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 4: Arve Eirik Karlsen 17.06.09 
• Planstatus: LNF 
Grunneier har spilt inn ønske om 4-6 utleiehytter (og flytebrygger som omtales under S3) i 
tilknytning til gårdsdrift på Haugen gård 88/7-4. Området er i dag preget av vanlig 
jordbruksdrift med grasproduksjon. Området er avsatt til LNF-formål i dagens 
kommunedelplan.  

Intensjonen fra grunneier er å starte med 3-5 stk utleiehytter på dyrka marka/skogsmark på 
det arealet. Årsaken til at de ønsker å starte med gårdsturisme på gården er å styre 
næringsgrunnlagt for gården. 

Det har ikke vært meningen at det skulle bebygges i strandsonen. Det er ca 5-6 meter 
høydeforskjell fra det omsøkte areal og ned til fjæra og skogsbelte som går langs dyrka 
marka er ca 10 meter bredt. 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Interessant 
kulturlandskap med 
dyrket mark helt ned i 
strandsonen.  I tillegg 
spredte skogsbelter og 
spredt bebyggelse 
tilknyttet landbruk og 
fiske. Nær 
sammenheng mellom 
gårdsbebyggelsen og 

En forholdsvis liten 
utbygging i 
strandsonen, selv 
5-6 meter ovenfor 
fjæra vil endre 
karakteren og 
bryte helheten til 
området langs 
strandsonen (fra 
sjøsiden). 
Kulturlandskapets 

Svært restriktiv 
holdning til 
utbygging innenfor 
100 meters belte 
utenfor det 
sentrale tettstedet. 
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sjøen. 

Tallfestet verdi: *** 

kontakt med sjøen 
brytes.  

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Reindrift Området ligger 
innenfor område for 
reindrift. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen vesentlig 
konflikt med 
reindriften. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Jord- og skogsressurser Området betraktes 
ikke som viktig 
jordbruksområde. 

Tallfestet verdi:* 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente. Ingen kjente.  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente. Ingen kjente.  

Friluftsliv og rekreasjon Registrert 
friluftsområde. 
Området er registrert i 
friluftslivskartleggingen 
som svært viktig 
område for 
barnehage.  Dagens 
bruksfrekvens middel 
viktig (3). 

Tallfestet verdi:*** 

Utbygging 
beslaglegger viktig 
friluftsområde. 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

 

Reiseliv Området ligger 
sentralt og har 
betydning for reiseliv, 
da det ligger langs 
sundet og vises godt 
fra sjøen. Området er 
bebygget med 6-7 
tradisjonelle naust 
(noen muligvis 
omdisponert til hytte?).

Tallfestet verdi:*** 

Utbygging av 4-6 
nye utleiehytter i 
tillegg til annen 
infrastruktur vil 
endre områdets 
karakter betydelig. 
Dette kan ha en 
negativ betydning 
for opplevelsen av 
kulturlandskapet 
fra sjøsiden. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Restriktiv holdning 
til utbygging 
innenfor 100 
meters belte 
utenfor det 
sentrale tettstedet. 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens: -2 

Tettstedsutvikling Området består av 
spredt 
landbruksbebyggelse 
(LNF-område) og 
naust med flytebrygge 

Forslaget er i strid 
med overordnede 
føringer om 
fortetting av 
eksisterende 
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i fjæra.  

 

Tallfestet verdi:** 

utbyggingsområder 
framfor utbygging 
av nye områder. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Universell utforming Området er bratt og 
ikke tilrettelagt for 
universell 
tilgjengelighet. 

Tallfestet verdi:* 

Tilrettelegging for 
universell  
tilgjengelighet vil 
kreve omfattende 
tiltak i området. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Krav om UU i 
bestemmelsene til 
KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge I følge 
friluftslivskartleggingen 
brukes området i dag 
av barn. 

 

Tallfestet verdi:*** 

Utbygging vil gi 
større privatisering 
og mindre 
tilgjengelighet til 
området. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

 

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 
drukningsulykker.   

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Det tas hensyn til 
mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente. Atkomst og 
parkering. 

 

Ikke relevante tema:    

 

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger utenfor det sentrale område for reiselivssatsningen i Forstudie 
Reisemålsutvikling. Området ligger likevel sentralt og har stor betydning, da det ligger langs 
sundet og vises godt fra sjøen. Området er bebygget med 6-7 tradisjonelle naust. 

Selv en forholdsvis liten utbygging (4-6 utleiehytter) i strandsonen vil endre 
landskapskarakteren, og bryte helheten til området langs strandsonen og kulturlandskapets 
kontakt med sjøen.  Nedbygging av det åpne kulturlandskapet sett fra sjøen kan være i strid 
med målsetningen om en bærekraftig reisemålsutvikling. 
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Innenfor området bør man ha en restriktiv holdning til utbygging innenfor 100 meters belte 
langs strandsonen. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 

 
S2 Utvidelse av småbåtanlegg – Saltstraumen Fiskecamp S2 (S4 i plan) 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 40: Saltstraumen Fiskecamp 
• Planstatus: KDP: NFFF 
 

Det er i forbindelse med kommunedelplanen spilt inn ønske om en utvidelse av dette 
anlegget vestover mot eksisterende flytebrygger ved foten av Sunnanbrua. Anlegget vil bestå 
av flytebrygger, skjermet av en flytende bølgedemper.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Området ligger 
innenfor marint 
verneområde. 

 

 

 

Tallfestet 

Flytebrygger 
berører 
utredningsområde 
for marin 
verneplan. 
Flyteanlegg antas 
ikke å være i strid 
med foreslått 
vern. 

Tallfestet 
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verdi:*** konsekvens: 0 

Landskapsopplevelse Området ligger i 
forlengelsen av 
landfeste for 
brua. Området er 
i dag relativt tungt 
utbygd 
(fiskecamp med 
bebyggelse og 
småbåtanlegg).   

Tallfestet verdi:* 

Utvidelse av 
småbåtanlegget 
vil bidra til for-
tetting i området, 
som er med til å 
skape en 
sammenheng og 
helhet i området 
og mot brua.  

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Reindrift Området ligger 
innenfor område 
for reindrift. 

Tallfestet verdi:* 

Ingen konflikt 
med reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente Ingen kjente  

Reiseliv Området er 
definert som 
viktig for 
reiselivet (A-
områder i 
”Forstudie for 
reisemålsutvikling 
i Saltstraumen”). 

Tallfestet 
verdi:*** 

Utvidelse kan 
være positivt for 
utviklingen av 
reiseliv, under 
forutsetning av 
god utførelse. 
Lang avstand til 
sentrale 
målpunkter. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

Krav til detaljert 
uteromsplan i 
detaljplan eller 
byggesak. 

Tettstedsutvikling Etablert 
fiskecamp. 

 

Tallfestet verdi:* 

Utvikling av 
eksisterende 
funksjon. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

 

Universiell utforming Begrenset 
tilgjengelighet. 

 

Tallfestet verdi:* 

Mulighet for å 
bedre 
tilgjengeligheten. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

Krav om UU i 
KDP. 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  
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ROS/ Samfunnssikkerhet Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 
drukningsulykker.   

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Det tas hensyn til 
mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Vanskelige 
atkomstforhold. 

 

 

Tallfestet verdi:** 

Økt trafikk og 
betydelig antall 
parkeringsplasser 
innenfor et svært 
begrenset 
område. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Trafikkløsningen i 
området bør 
dokumenteres i 
forhold til 
trafikksikkerhet. 
Ev. begrensing av 
antall 
parkeringsplasser. 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ingen kjente  

Ikke relevante tema: 

-Jord- og skogsressurser 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Tiltaket er en forholdsvis moderat utbygging i forhold til eksisterende anlegg. Tiltaket vil 
kunne bidra positivt til å knytte bebyggelsen og anlegget sammen, og dermed skape større 
helhet i området og mot brua. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende positivt. 
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S3 Flytebrygger, Haugen gård  

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 4: Arve Eirik Karlsen 17.06.09 
• Planstatus: NFFF 
Grunneier har spilt inn ønske om flytebrygger i tilknytning til gårdsdrift på Haugen gård 88/7-
4. Området er i dag preget av vanlig jordbruksdrift med grasproduksjon. Området er avsatt til 
LNF-formål i dagens kommunedelplan.  

Flytebrygger i området er etter innspill fra lokalbefolkningen, som ønsker mulighet til å 
benytte området til adkomst til sjøen. I følge grunneier har området har i all tid vært benyttet 
til både sommer og vinterfortøyning av småbåter og fiskebåter 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Området omfattes av 
utredningsområde for 
marin verneplan. 

 

 

 

Tallfestet verdi:*** 

Flytebrygger 
berører 
utredningsområde 
for marin 
verneplan. 
Flyteanlegg antas 
ikke å være i strid 
med foreslått vern. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Landskapsopplevelse Interessant 
kulturlandskap med 

En forholdsvis liten 
utbygging med 

Restriktiv holdning 
til utbygging 
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dyrket mark helt ned i 
strandsonen.  I tillegg 
spredte skogsbelter og 
spredt bebyggelse 
tilknyttet landbruk og 
fiske. Nær 
sammenheng mellom 
gårdsbebyggelsen og 
sjøen. 

 

Tallfestet verdi: *** 

flytebrygge 
forutsetter 
infrastrukturtiltak 
på land, herunder 
atkomstveg og ev. 
parkering. Begge 
deler vil endre 
områdets karakter 
og bryte helheten 
til området langs 
strandsonen.  

Tallfestet 
konsekvens: -2 

innenfor 100 
meters belte 
utenfor det 
sentrale tettstedet. 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens: -1 

Reindrift Området ligger 
innenfor område for 
reindrift. 

Tallfestet verdi: * 

Ingen konflikt med 
reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente. Ingen kjente.  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente. Ingen kjente.  

Friluftsliv og rekreasjon Registrert 
friluftsområde. 
Området er registrert i 
friluftslivskartleggingen 
som svært viktig 
område for 
barnehage.  Dagens 
bruksfrekvens middel 
viktig (3).         

Tallfestet verdi:*** 

Flytebrygger vil 
endre områdets 
karakter. 

 

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Reiseliv Området ligger 
sentralt og har stor 
betydning, da det 
ligger langs sundet og 
vises godt fra sjøen.  

 

Tallfestet verdi:*** 

Mindre anlegg med 
flytebrygge for 
lokalbefolkningen 
vil ikke ha 
vesentlig betydning 
for reiselivet. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Begrensning av 
anleggets 
størrelse i vand og 
på land. 

Tettstedsutvikling Spredt utbygging i 
LNF-område. 

Et mindre anlegg 
for fortøyning av 
fiskebåter er i tråd 
med ønsket 
utbyggingsmønster 
i området. 

Tallfestet 
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konsekvens: +2 

Universell utforming Området er bratt og 
ikke tilrettelagt for 
universell 
tilgjengelighet. 

 

Tallfestet verdi:* 

Tilrettelegging for  
universell  
tilgjengelighet vil 
kreve omfattende 
tiltak i området. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Krav om UU i 
bestemmelsene til 
KDP. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente.  

Barn og unge I følge 
friluftslivskartleggingen 
brukes området i dag 
av barn. 

Tallfestet verdi:*** 

Flytebrygger vil 
endre områdets 
karakter. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havstigning og 
stormflo. Sterk strøm. 

Virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 
drukningsulykker.   

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Det tas hensyn til 
mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente.  

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente. Behov for atkomst 
og ev. parkering. 

 

Ikke relevante tema: 

-Jord- og skogsressurser 
 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger utenfor det sentrale område for reiselivssatsningen jf. Forstudie 
Reisemålsutvikling. Området ligger likevel sentralt og har stor betydning, da det ligger langs 
sundet og vises godt fra sjøen. Området er bebygget med 6-7 tradisjonelle naust. 

Selv en forholdsvis liten utbygging med flytebrygger i strandsonen vil endre 
landskapskarakteren, og bryte helheten til området langs strandsonen. 

Innenfor området bør man ha en restriktiv holdning til utbygging innenfor 100 meters belte 
langs strandsonen, dette gjelder også flytebrygger. 

Mindre anlegg med flytebrygge for lokalbefolkningen vil ikke ha vesentlige negative 
konsekvenser.   
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 Flytebrygger S4, Laukeng (S2 I PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. FORMÅL OG INNHOLD 

• Innspill 32: Peder Nilsen07.01.08 
• Planstatus: KDP: NFFF 
 

Eiendom 89/3 ligger i enden av boligområdet på Laukeng. Eiendommen er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til campingsformål med unntak av en ca 30m bred stripe langs sjø 
avsatt til LNF-formål. Kommunedelplanen stiller krav til utarbeidelse av egen reguleringsplan. 

Tiltakshaver ønsker bl.a. å tilrettelegge for 20 sjøhus tilknyttet 6 flytebrygger.  

 

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Ingen kjente Ingen kjente  

Landskapsopplevelse Strandsonen består 
av relativt bratte 
svarberg mot sjøen. 
En bred 
vegetasjonssone 
danner buffer mellom 
bebyggelsen og 
bergene mot sjøen. 
Sammenhengende 
urørt strandsone. 
Ingen spor etter 
tidligere 
bryggeanlegg. 
Skogen danner 

Flytebrygger i 
området er et nytt 
inngrep langs den 
uberørte strandlinja 
og unaturlig i 
forhold til 
topografien (bratte 
berg) i området. 
Topografien 
vanskeliggjør 
etablering av 
brygger, og vil 
kreve større 
landskapsinngrep.  

Restriktiv holdning 
til utbygging 
innenfor 100 
meters belte 
utenfor det 
sentrale tettstedet. 
Det bør ikke 
tillates utbygging i 
saltstraumen 
utenfor 
eksisterende 
utbygde områder. 
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silhuett bak 
bebyggelsen. 

Tallfestet verdi: *** 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Reindrift Områdene ligger 
innenfor område med 
reindrift.  

Tallfestet verdi: * 

Ikke konflikt med 
reindrift. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Naturlig kystlinje. 
Området ligger 
innenfor 100-meters 
belte i strandsone. 
Gangforbindelse 
gjennom området. 
Deler av områder er 
bratt og utilgjengelig. 

Tallfestet verdi: ** 

Privatisering i 
strandsonen.  

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Sikring av 
strandsone og 
gangforbindelse i 
øvre del av 
området. 

Reiseliv Området har stor 
betydning da det 
vises godt fra sjøen, 
og ligger ganske 
sentralt i 
Saltstraumen 

Tallfestet verdi: ** 

Utbygging av 
ubebygget område 
langs sjøen. 

 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Restriksjoner og 
bestemmelser for 
utforming og 
volum for 
anleggene. 

Mulig justert 
konsekvens: -2 

Universiell utforming Store deler av 
området er bratt 
skrånende mot 
sjøen. Ca. 15 m 
høydeforskjell til øvre 
platå. Helning ca 
1:2,5. Deler av 
området er flatt. 

Tallfestet verdi:** 

Det vil kreves 
spesielle tiltak i 
forhold til universell 
tilgjengelighet.  

 

 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Bestemmelser om 
UU. 

Helse Ingen kjente. Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente. Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Havstigning og 
stormflo. Sterk 
strøm. 

Turistrettet 
virksomhet i 
område med sterk 
strøm vil kunne gi 
risiko for 

Det tas hensyn til 
mulig havstigning 
ved ev. utbygging. 
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drukningsulykker.   

Tallfestet 
konsekvens:-2 

Trafikksikkerhet Ingen kjente. Ingen kjente  

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente. Ingen kjente  

Ikke relevante tema: 

- Jord- og skogsressurser 
- Tettstedsutvikling 
 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Området ligger utenfor det sentrale område for reiselivssatsningen jf. Forstudie 
Reisemålsutvikling. Området ligger likevel sentralt og har stor betydning, da det ligger langs 
sundet og vises godt fra sjøen 

Utbygging med 6 flytebrygger og 20 sjøhus i strandsonen vil endre landskapskarakteren, og 
bryte helheten til området langs strandsonen. 

Innenfor området bør man ha en restriktiv holdning til utbygging innenfor 100 meters belte 
langs strandsonen, dette gjelder også flytebrygger. 

Konsekvenser av arealinnspillet vurderes som overveiende negativt. 
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4 TILLEGGSVURDERINGER FOR FUNKSJONENE KAI, 
GJESTEBRYGGE / GJESTEHAVN OG BÅTSLIPP 

Funksjonene kai, gjestebrygge/gjestehavn og båtslipp vil kunne planlegges samlet eller hver 
for seg, og skal utredes på bakgrunn av følgende kriterier:   
 
Egnethet ut fra bruksmessige behov:  
Kaia bør være dimensjonert for å ta i mot hurtigbåter og charterbåter i forbindelse med 
reiselivsnæringen, samt funksjoner tilsvarende yrkeskai for lasting og lossing sand, kraftfôr, 
høyballer med mer 

- Gjestebrygge / flytebrygge dimensjonert for mindre båter med mulighet for av og 
påstigning, samt mindre antall gjesteplasser for kortere opphold   

- Båtslipp 
- Vei / atkomstsituasjon inkludert parkering og snuplass dimensjonert for buss og 

lastebil (10 tonn akseltrykk)  
- Mulighet for servicefasiliteter på land, inkludert tilgang på strøm og vann  
- Avstand til sentrale målpunkt 

Egnethet ut fra fysiske krav: 
- Dybde 
- Bunnforhold 
- Strøm og værforhold – atkomstmulighet, mulighet for å legge til / bli liggende 
- Infrastruktur på land 

Konsekvenser for miljø og samfunn (vurderes i henhold til nærmere angitte utredningstema) 
Anslagsvise investeringskostnader og tidsperspektiv for realisering. 
 

Designkriterier for offentlig kai: 

Skip: 

- Lengde: 60m 
- Dyptgående: 4.0 

 

Kai: 

- Lengde: 50m 
- Dyptgående: 5,5m 
- Belastning: 10tonns akseltrykk 

 

4.1.1 S1 Lokalisering av kai og gjestebrygge  

Funksjoner:  
- Kai for hurtigbåter / charterbåter i forbindelse med reiselivet. Skal også kunne fungere 

som yrkeskai for lokale fiskere og for - lasting og lossing sand, kraftfôr, høyballer med 
mer.  
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- Brygge / flytebrygge med mulighet for av- og påstigning, samt gjesteplasser for kortere 
opphold 

- Båtslipp  
- Infrastruktur dimensjonert for atkomst til kaiområdet med bil, buss og lastebil.  

 
ALTERNATIV a: Ripnes (K1 I PLAN) 

 

1.2 DAGENS SITUASJON  

Eksisterende kai på Ripnes ligger i tilknytning til den gamle brygga like sørøst for Kjelen 
Kafé. Området er regulert til næringsformål og er i privat eie. Det er ikke etablert 
næringsdrift i området per i dag.  

1.3 
UTREDNINGSTEMA 

OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER 
VED NY 
AREALBRUK 

FORUTSETNINGER FOR 
VIDERE PLANLEGGING 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Bukten inngår i 
foreslått marin 
verneområde. 
Det er 
registrering av 
virvelløse dyr og 
naturtyper langs 
hele 
kyststrekningen. 

Tallfestet 
verdi:*** 

Inngrep utover 
eksisterende 
kaianlegg og 
utfylling, inklusiv 
mudring for 
gjestebrygge i 
bukten kan være 
konfliktfylt. 

Oppbygging av ny 
kai innenfor fysisk 
avgrensing av 
eksisterende 
kaianlegg vil 
sannsynligvis ikke 
være i konflikt med 
verneformålene. 

Det bør vurderes full 
konsekvensutredning 
vedrørende marin 
flora/fauna i forbindelse 
med tiltak for å unngå at 
tiltak kommer i konflikt 
med marin vern. 

 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:0 
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Tallfestet  
konsekvens:-2 
 

Landskapsopplevelse Eksisterende 
kaianlegg med 
markant gammelt 
bryggehus. 
Anlegget bærer 
preg av forfall. 
Anlegget har en 
fremtredende 
plassering, i 
overgangen 
mellom 
Saltstraumen og 
Svefjorden. 

 

 

Tallfestet 
verdi:*** 

Ny arealbruk vil 
være en 
oppgradering av 
kaianlegget med 
tilhørende 
bryggehus og 
infrastruktur på 
land. Oppgradering 
vil i utgangspunktet 
være positiv. Det 
forutsettes en 
restriktiv holdning til 
utbyggings-volum 
og antall 
parkeringsplasser i 
området. 

Tallfestet 
konsekvens:+2 

Bestemmelser i KDP om 
utforming og volum for ny 
bebyggelse og anlegg.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente Pga tidligere 
landheving ligger 
alle marine 
kulturminner et 
stykke på land. 

Tallfestet 
konsekvens:0 

 

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er 
registrert som A-
område (svært 
viktig regionalt og 
nasjonalt). 
Saltstraumen har 
stor internasjonal 
verdi som 
friluftsområde. 

Tallfestet 
verdi:*** 

Anlegg i form av 
atkomst, parkering 
kan ha betydning 
for fortsatt / utvidet 
bruk i 
friluftssammenheng. 
Det samme gjelder 
dersom det 
etableres 
gjestebrygge for 
allmennheten.  

Tallfestet 
konsekvens:-2 

God tilpasning av anlegg 
til landskapet. Parkering 
bør fortrinnsvis løses 
utenfor området. 

 

 

 

 

Mulig justert 
konsekvens:-1 

Reiseliv Området er 
definert som 
viktig for 
reiselivet (A-
områder i 
”Forstudie for 

Området er lite 
utnyttet/ tilrettelagt i 
dag. Utbygging i 
begrenset omfang 
inkl. opprusting og 
aktivitet i området 

Begrensning av omfang 
på utbygging i KDP. 
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reisemålsutvikling 
i Saltstraumen”). 

Området ligger i 
nær tilknytning til 
viktige målpunkt 
for 
reiselivsnæringen 
som 
Saltstraumen, 
sentrum, hotell 
og campingplass. 

 

Tallfestet 
verdi:*** 

kan være positivt.  

Turister vil kunne 
komme direkte til 
Saltstraumen med 
båt. Prosjektet vil 
dermed kunne bli 
en styrking av 
reiselivssatsningen i 
området og andre 
funksjoner i 
området (ev. 
utnyttelse av 
Ripnesbrygga til 
servicenæring). 

Tallfestet 
konsekvens: +3 

Tettstedsutvikling Området ligger i 
tilknytning til 
eksisterende 
bolig- og 
næringsområde, 
og med kort 
avstand til 
Saltstraumen 
sentrumsområde. 

Tallfestet verdi: 
*** 

Styrking av 
tettstedet gjennom 
mulighet for øking 
av besøkende med 
båt direkte til 
Saltstraumen. Kort 
avstand til sentrum 
og 
turistattraksjoner. 

Tallfestet 
konsekvens: +3 

Tilrettelegging for 
(turistrettet) 
næringsutvikling i 
området Ripnes til 
sentrum (servering og ev. 
overnatning).  

Universell utforming Området består 
av kai i dag, med 
svært begrenset 
tilgjengelighet. 

 

Tallfestet verdi:* 

Med utbygging/ 
oppgradering vil 
området kunne gis 
maksimal 
tilgjengelighet. 

Tallfestet 
konsekvens: +3 

Krav om UU i KDP. 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ 
Samfunnssikkerhet 

Havnivåstigning, 
flom, strøm. 

For helårsbruk 
forutsettes 
skjerming og 
mudring av et 
mindre areal for 
anlegg på innsiden 
av kai. 

Ev. kombinasjon med 
vinteranløp ved 
”Saltstraumen Brygge” 

Trafikksikkerhet Nytt fortau langs 
Ripnesveien er 
under regulering 
og er planlagt 

Økt trafikk i 
Ripnesvegen. Det 
forutsettes fortau 

Rekkefølgebestemmelser 
om utbygging av fortau 
og ev. andre 
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bygget i 2010. 

Tallfestet verdi: ** 

langs Ripnesveien. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

trafikksikkerhetstiltak. 

Behov for ny 
infrastruktur 

Ingen kjente Istandsettelse og 
utvidelse av 
eksisterende kai. 
Mindre anlegg med 
flytebrygger.  
Mudring for 
skjermet anløp 
vinterstid.  

Atkomst for bil, buss 
og lastebil. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

Ev. kombinasjon med 
vinteranløp ved 
”Saltstraumen Brygge” 

Ikke relevante tema: 

- Jord- og 
skogsressurser 

- Reindrift 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Forslag til marin verneplan 
Nasjonal marin verneplan er under utarbeiding. Oppsummering av innspill til 
oppstartsmelding verneplan i Nordland en er sendt DN for vurdering. Høringsutkast forventes 
å være klart til høsten. 
 
Faste kaianlegg og utfyllinger kan være konfliktfylt i forhold til marine verneinteresser. 
Utlegging av flytebrygger og fortøyninger, drift og vedlikehold, samt mindre nye båtstøer 
antas ikke å være konfliktfylt.  
 
Fylkesmannens og Fiskeridirektoratets kommentar (Ripnes og Fiskecampen på Tuv): 
Etablering av offentlig kai og gjestebrygge er tiltak som kan få store miljøkonsekvenser. 
Hvorvidt slike etableringer lar seg forene med et marint vern vil avhenge av 
miljøkonsekvensene. Vi ser det som svært viktig at miljøkonsekvensene blir godt belyst, og 
at alternativer med mindre miljøvirkninger blir vurdert. Vi mener med bakgrunn i dette det er 
svært viktig at lokaliteter med eksisterende inngrep og infrastruktur (Ripnes og Tuv) vurderes 
grundig innenfor de gitte føringer for marin verneplan når ny offentlig kai og gjestebrygge 
skal utredes. Det er viktig at det fokuseres på å unngå nye inngrep som berører bunnen og 
dens flora/fauna. Disse områdene er allerede påvirket av inngrep, og det trengs etter det vi 
er kjent med relativt små tiltak for å ruste opp til ønskelig standard. 
 
Offentlig kai 
Offentlig kai for hurtigbåter / charterbåter i forbindelse med reiselivet/ yrkeskai vil kunne 
etableres innenfor eksisterende kailengde på ca. 50 meter (30+20 meter), men forutsetter 
omfattende renovering og noe breddeutvidelse av eksisterende kai, som er i svært dårlig 
forfatning.  Det anbefales å rive eksisterende kai og etablere ny pelt betongkai. 

Det er i følge Bodø havn ikke behov for lagerbygg eller andre installasjoner på land i 
forbindelse med yrkeskai, og det vil bare være behov for lasting/lossing 10-15 ganger i året. 
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Kaia må være dimensjonert for lastebil.  

Ut fra designkriterie foreslås en kai med lengde 50 m, bredde 10m 

Gjestebrygge/ flytebrygge  

Gjestebrygge/ flytebrygge med mulighet for av- og påstigning, samt gjesteplasser for kortere 
opphold vil være mulig i tilknytning til reetablert ny kai eller i umiddelbar nærhet. Området er 
tidvis svært vær- og strømutsatt, spesielt om vinteren. Bruken av gjestebrygga vil derfor i 
utgangspunktet begrenses til sommerhalvåret. Som følge av forslag til marin verneplan vil 
det sannsynligvis ikke bli gitt tillatelse til mudring innenfor verneområdet. Endelig grense er 
imidlertid ikke fastsatt. Som alternativ bør det derfor forsøkes å få til samarbeid med 
Saltstraumen Brygga om bruk av gjestebrygga på vinterstid. 

Båtslipp 
Båtslipp kan være konfliktfylt i forhold til marine verneinteresser. Det bør inngås 
samarbeidsavtale om bruk av eksisterende båtutslipp innenfor Saltstraumen Brygga. 

Infrastruktur på land 
Innenfor industriareal på land og kommunal eiendom 77/151 er det mulig med atkomst for bil, 
buss og lastebil samt parkering.  

Dybdeforhold 
Dybdeforholdene er svært gode på utsiden av eksisterende kai, med bratt fall fra 20-50 
meter. For ev. gjestebrygge/flytebrygge på innsiden av eksisterende kai vil det være behov 
for mudring av et mindre areal. Kaien må tilpasses dybdeforhold tilsvarende 5,5m ved 
kaifront. 

Grunnforhold 
Ikke kjent. Ut fraoverflate bilder fra land går bunnen relativt slakt utover (sandbunn) før fall 
mot større dybder. 

Strøm og værforhold 
Strøm og værforhold – Det er betydelige sterke strømforhold forbi Ripnes som må hensyntas 
ved etablering av kai / brygger. Generelt sett bør det gjennomføres en nærmere studie av 
miljøbelastning fra bølger, vind og spesielt strømforhold ved aktuell ubygging. Det er etablert 
kai /brygger i det aktuelle området og forholdet omkring disse må anskueliggjøres før endelig 
lokaliseringsvalg. 

Investeringskostnader 
Kostnadene er anslag på overordnet prosjektkostnader inkl avgift. Kostnadene er basert på 
m2 pris fra tilsvarende anlegg. 

Kai: Riving av eksiterende kai med reetablering av ny betongkai: 8,5mil.  

Gjestebrygge: Etablering av flytebrygge. Bredde 2,4m, lengde 20m. Anslått kostnad 0,5 mill.  

Kai / brygge 
Dybde – og grunnforhold må sjekkes nærmere med detaljert dybdekart / oppmåling / lokal 
kunnskap ev. grunnundersøkelser. 
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ALTERNATIV b: Saltstraumen Fiskecamp (S4 I PLAN) 

 

1.2 DAGENS SITUASJON  

Saltstraumen Fiskecamp har i dag et mindre småbåtanlegg i tilknytning til sin virksomhet 
på Tuv. Området er regulert til næringsformål med privat småbåtanlegg. 

Ved riktig dimensjonering antas det at bølgedemperen også vil kunne fungere som kai for 
mottak av større båter, men dette må utredes nærmere.  Fiskecampen har per i dag en 
flytebrygge som i praksis fungerer som gjestebrygge for besøkende. Dette er noe de har 
signalisert ønske om å fortsette med også i framtiden.  

1.3 UTREDNINGSTEMA OMRÅDEVERDI KONSEKVENSER VED 
NY AREALBRUK 

FORUTSETNINGER 
FOR VIDERE 
PLANLEGGING 

Naturverdier og biologisk 
mangfold 

Området ligger 
innenfor foreslått 
marin 
verneområde.  

 

 

 

Tallfestet 
verdi:*** 

Flytebrygger berører 
utredningsområde for 
marin verneplan. 
Anlegg av fast kai vil 
være konfliktfylt 
forslag til verneplan.  
Flyteanlegg antas 
ikke å være i konflikt 
med foreslått vern. 

Tallfestet 
konsekvens:-3 

Nye anlegg 
begrenses til 
flytende 
installasjoner som 
antas å ikke være i 
konflikt med 
eventuelt vern 

 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Landskapsopplevelse Området ligger i 
forlengelsen av 
landfeste for 
brua. Området er 
i dag relativt tungt 
utbygd 

Utvidelse av 
småbåtanlegget vil 
bidra til fortetting i 
området, og vil ikke 
ha noen negativ 
betydning for 
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(fiskecamp med 
bebyggelse og 
småbåtanlegg).   

 

Tallfestet verdi:* 

landskapsopplevelsen 
i området. Nytt stort 
kaianlegg kan endre 
områdets karakter.  

Tallfestet 
konsekvens: 0 

Reindrift Området ligger 
innenfor område 
for reindrift. 

Tallfestet verdi:* 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

Tallfestet 
konsekvens: 0 

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjente Ingen kjente  

Havbruk og fiskeri Ingen kjente Ingen kjente  

Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente Ingen kjente  

Reiseliv Området er 
definert som 
viktig for reise-
livet (A-områder i 
”Forstudie for 
reisemålsutvikling 
i Saltstraumen”). 

Tallfestet 
verdi:*** 

Tung utbygging vil 
kunne være negativ 
for reiselivet. Stor 
avstand til viktige 
målpunkt (sentrum, 
hotell m.m.) 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

 

Tettstedsutvikling Etablert 
fiskecamp. 

 

Tallfestet verdi:* 

Utvikling av eksister-
ende funksjon. 

Tallfestet 
konsekvens: +1 

 

Universell utforming Begrenset 
tilgjengelighet. 

 

 

Tallfestet verdi:* 

Området er 
forholdsvis bratt. 
Universell 
tilgjengelighet i hele 
området vil være 
vanskelig å oppnå. 

Tallfestet 
konsekvens: -1 

Krav om UU i 
KDP. 

Helse Ingen kjente Ingen kjente  

Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  

ROS/ Samfunnssikkerhet Havnivåstigning, 
flom, strøm. 

  

Trafikksikkerhet Vanskelige 
atkomstforhold. 

Økt trafikk og 
betydelig antall 
parkeringsplasser jf 

Trafikkløsningen i 
området bør 
dokumenteres i 
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Tallfestet verdi:** 

gjeldende 
reguleringsplan 
innenfor et svært 
begrenset område. 

Tallfestet 
konsekvens: -2 

forhold til 
trafikksikkerhet. 
Ev. begrensing av 
antall 
parkeringsplasser. 

Mulig justert 
konsekvens: 0 

Behov for ny infrastruktur Ingen kjente Ny yrkeskai, atkomst 
til kai for lastebil, 
gjestebrygge/ 
bølgedempere. 

Tallfestet 
konsekvens: -3 

Anlegges sees i 
sammenheng med 
offentlig kai på 
Ripnes.  

Mulig justert 
konsekvens: -1 

Ikke relevante tema: 

- Jord- og skogsressurser 

   

1.5 SAMLET VURDERING 

Forslag til marin verneplan 
Se vurdering for Ripnes. 
 
Offentlig kai 
Offentlig kai for hurtigbåter / charterbåter i forbindelse med reiselivet/ yrkeskai vil ikke kunne 
etableres innenfor området. Nye konstruksjoner vil ikke være tillatt i området med bakgrunn i 
foreslått marin verneplan.  Flytekonstruksjoner/bølgedemper vil ikke kunne dekke behovet for 
offentlig kai/ yrkeskai (bla krav om dimensjonerting og atkomst for lastebil).  

Gjestebrygge/ flytebrygge  
Området har et godt utbygd anlegg med flytebrygger/gjestebrygger, som er foreslått utbygget 
ytterligere. Dette ansees å ikke være i strid med foreslått verneplan. 

Båtslipp 
Området har båtutslipp, som også er ivaretatt i planene for videreutvikling av området. 

Infrastruktur på land 
Området har forholdsvis trange atkomstforhold. Det er planlagt et betydelig antall 
parkeringsplasser for bil innenfor området (64 plasser) samt bussparkering. Atkomst til kai 
med lastebil er ikke mulig.  

Dybdeforhold 
Dybdedataene for området er svært begrenset. Det er angitt -2 meter 76 meter fra land (fra 
naustområde) og -17 meter 120 meter fra bryggekant.  

Strøm og værforhold 
Strøm og værforhold – Det er svakere strømforhold ved Saltstraumen Fiskecamp enn ved 
Ripnes. Generelt sett bør det gjennomføres en nærmere studie av miljøbelastning fra bølger, 
vind og spesielt strømforhold ved aktuell ubygging. Det er etablert brygger i det aktuelle 
området og bølge-, strøm- og vindforholds innvirkning på førtøyde båter må anskueliggjøres 
før endelig lokaliseringsvalg. 

Grunnforhold 
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Ikke kjent. 

Investeringskostnader 
På grunn av restriksjoner i  marin verneplan ansees det ikke aktuelt å etablere ny yrkeskai på 
grunn av dybdekrav ved kaifront (-5,5). Kontakt mot offentlig vegnett ansees også vanskelig 
ved nåværende bebyggelse / tilknytning mot sjø. 

For å begrense vindinduserte bølger kan det etableres flytende bølgebryter. Denne bør 
utføres i en vinkelform på f.eks 20+20m. Bryggene produseres i bredder på 3 og 4m. 
Bølgebryteren vil ha begrenset effekt mot langperiodiske havbølger. 

Anslåtte kostnader for bredde på 20m og en total lengde på 40m er ca 1,5 mill. inkl mva. 

Kai / brygge 
Dybde – og grunnforhold må sjekkes nærmere med detaljert dybdekart / oppmåling / lokale 
kunnskaper ev. grunnundersøkelser. 

 


