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Sammendrag
Foreliggende planforslag for Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487 omfatter reguleringsendring.
Forslaget innebærer endring fra område for boligformål til område for allmennyttig formål –
barnehage.
Foreliggende forslag til reguleringsplan anses godt nok utarbeidet for godkjenning.

Saksopplysninger
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Kommunedelplan Bodøhalvøya. Foreliggende forslag
til reguleringsplan for Jensvoll barnehage ble startet 14.11. 2007. Planforslaget ble utlagt for
offentlig ettersyn i tiden 28.10-18.11.2008. Berørte naboer er tilskrevet. Det har kommet 3 innspill.
Planforslaget har ikke blitt arkivert i kommunens arkiv, slik at saken har tatt lengre tid enn
nødvendig. Som kompensasjon har tiltakshaver fått administrasjonsgebyret etter satser fra 2007.
Tiltakshaver og innehaver er Jensvoll barnehage ved Eirin Kvikstad. Arkitekt er Unikus v./Lisbet
Ingebrigtsen og Nils Bjørnar Nilsen.
Planforslaget legger opp til omdisponering, fra del av et boligområde, til allmennyttig formål –
barnehage. Omdisponeringen gjør det nødvendig med reguleringsendring, og ny reguleringsplan.
Det har vært gitt midlertidig tillatelse til drift av barnehage, men under forutsetning av at området
blir regulert til allmennyttig formål – barnehage.
Planområdet er på om lag 1,1 daa. Atkomst til planområdet er fra Petter Engens veg. Inntil Petter
Engens veg, innenfor planområdet, ligger også parkeringsplass for personalet, og oppstillingsplass
for henting og bringing av barn. Parkeringsplass og oppstillingsplass skal være avgrenset med
gjerde mot utvendige friområder i barnehagen.
Planområdet ligger i ytterkant av gul flystøysone. Parkeringsmulighetene for barnehagen er
forholdsvis små.
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Vurdering
I henhold til kommunale retningslinjer kreves det dokumentasjon i form av støyfaglig utredning
med forslag til avbøtende tiltak ved reguleringsendring. For rød flystøysone, som er hardere
støybelastet enn gul flystøysone, er det åpnet for bruk av skjønn i tolkning av retningslinjene.
Skjønn kan brukes når det gjelder bygging i ytterkantene av rød flystøysone. Byplankontoret har
gjort en skjønnsmessig vurdering av kravet til støyutredning i dette tilfellet, og har kommet til at
dette må kreves ved evt. fremtidig utbygging/etablering av nye bygg som folk skal oppholde seg i.
Dette begrunnes med at dispensasjon for bruk av eiendommen til barnehage ble gitt før de
kommunale retningslinjene kom. Barnehagen har innrettet seg, og etablert seg, etter rettsituasjonen
som gjaldt før retningslinjene kom.
Nordland fylkeskommune har bedt om at et minimum av parkeringsplasser skal være fastsatt for
mennesker med nedsatte funksjonsevner. Det er 3 parkeringsplasser for personalet og 3
parkeringsplasser for besøk, eller henting og bringing av barn. 6 parkeringsplasser er ikke mange
plasser. Reserveres parkeringsplasser kan en risikere at disse ofte blir stående tomme.
Konsekvensen er at det blir kø med biler, eller at folk parkerer på offentlig veg. Byplankontoret
foreslår at en parkeringsplass reserveres for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Planen er i tråd med statens mål om full barnehagedekning, og vil slik bidra til at dette oppfylles i
Bodø kommune. Barnehagen vil også bli en lekeplass for allmennheten på ettermiddager og i
helgene. Dette vil være positivt for bomiljøet rundt barnehagen, og komme beboerne rundt Petter
Engens veg og tilgrensede områder til gode.

Konklusjon og anbefaling
Reguleringsplanen oppfyller behov i Bodø kommune og bidrar til ei positiv
miljøutvikling. Reguleringsplanen er ikke spesielt omstridt, og
administrasjonen finner det derfor forsvarlig å Komite for plan, næring og
miljøs anbefaling:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.

Planutvalgets behandling i møte den 27.01.2009:
PNM-komiteens anbefaling ble omdelt.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

Planutvalgets innstilling:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.
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Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 22.01.2009:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig anbefalt.

Komite for plan, næring og miljøs anbefaling:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.

fremme planforslaget til politisk behandling.

Forslag til innstilling
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.

Svein Blix
Rådmann
Henrik Brekkan
Kommunaldirektør
Jørn Roar Moe
Byplansjef
Saksbehandler: Jan Ivar Trones

Trykte vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plankart datert 10.12.2008
Bestemmelser datert 10.12.2008
Beskrivelser
Sammenfatning av innkomne uttalelser
Adresseliste
Oversiktskart

Utrykte vedlegg
1. Oppstartskonferanse 14.11.2007. Arkivsak nr. 2007/6420.
2. Kommunedelplan Bodøhalvøya plan nr. KDP 100 vedtatt den 10.02.04.
3. Annonse/Avisa Nordland (utlegging til offentlig ettersyn) 11.10.2008. Arkivsak nr. 2007/6420-8.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brev fra Unikus om oppstart av reguleringsplanarbeid 29/11-2007. Arkivsak nr. 2007/6420-1.
Innspill fra Nordland fylkeskommune Arkivsak nr. 2007/6420-11.
Innspill fra Bodø kommune kommunalteknisk kontor Arkivsak nr. 2007/6420.
Innspill fra Barnerepresentanten i Bodø kommune.
PS 07/143 Praktisering av nye flystøysoner i plan - og byggesaker.
Forslag til Reguleringsplan. Jensvoll barnehage. Petter Engens veg 4. GNR 39 BNR 487, Plan
nr. P.2228. Til offentlig ettersyn. Arkivsak nr. 2007/6420/6.
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BODØ KOMMUNE
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 2228 Petter Engens
veg 4, gnr 39 bnr 487, Jensvoll barnehage
Dato for siste behandling i planutvalget den ………………………………………..
Vedtatt av bystyret i møte den ………………………………………………………
Under K. Sak nr.

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
formannskapssekretær
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reguleringsbestemmelser
§1

Generelt

1.1

Planavgrensning
Planens avgrensning vises på plankartet datert 10.12.08

1.2

Formål
Planens intensjon er å legge til rette for å utnytte planområdet til allmennyttig formål barnehage
Planområdets arealformål
Allmennyttig formål – barnehage, ''Jensvoll barnehage''.

§2

Fellesbestemmelser

2.1

Grad av utnytting
Maksimal %-BYA = 25% Parkering medtas ikke i beregningen.

2.2

Byggehøyde.
Maksimal gesims/mønehøyde skal ikke overskride 6m/9m fra planert terreng.

2.3

Minste uteoppholdsareal skal ikke bebygges eller avsettes til kjøring og parkering.

2.4

Universell utforming
Bygninger, uteoppholdsarealer, lekearelaer, parkeringsplasser og atkomst skal være
tilrettelagt for alle. Minst en parkeringsplass skal være reservert for mennesker med nedsatte
funksjonsevner. Ved bygging, utbygging og ombygging skal barnehagen forholde seg til
miljøverndepartementets føringer og målsetninger, for universell utforming.
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2.5

Flystøy
Ved bygging, utbygging og ombygging skal flystøy vurderes.

2.6

Estetiske krav
Ved bygging, utbygging og ombygging skal utforming og materialvalg tilfredsstille
kommunale estetiske kvalitetskrav.

§3

Kulturminner
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses umiddelbart. Melding sendes regional
kulturminnemyndighet omgående jfr.f. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kml.) § 8.
Regional kulturminnemyndighet er Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Bodø, 12.12.2008.
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Vedlegg 3

BODØ KOMMUNE
Byplankontoret

Dato

Løpenr.

Arkivsaksnr

Arkiv

10.12.2008

68990/2008

2007/6420

L12

Forslag til Reguleringsplan for Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487.
Plan nr. P.2228.
Beskrivelse
Bakgrunn
Unikus AS har, på oppdrag fra Jensvoll barnehage, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Petter
Engens vei 4.
Hensikten med reguleringsplanen er å endre planområdet fra boligområde til allmennyttig formål barnehage.

Eksisterende forhold
Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er kommunedelplan Bodøhalvøya plan nr KDP 100
vedtatt den 10.02.04.
Planområdet ligger i Petter Engens vei 4.
Planen omfatter følgende eksisterende eiendom gnr. 39 bnr. 487.
Planområdet er ca. 1,1 daa.
Beskrivelse av nåværende situasjon
Planområdet ligger i Petter Engens vei 4.
Planen omfatter eiendom gnr. 39 bnr. 487.
Planområdet er ca. 1,1 daa.
Det er i dag gitt tillatelse til drift av barnehage under forutsetning av at området blir omregulert til
allmennyttig formål – barnehage.
Klima
Fremherskende vindretninger er fra sørvest og øst. Vind fra sørvest kommer med nedbør,
mens vind fra øst gir varmt sommervær eller kaldt vintervær.
Eksisterende bebyggelse skjermer en del. Mot øst er det satt opp et høyt gjerde
som også skjermer mot østlig vind. Tomta er lun og solrik.
Størstedelen av området utendørs ligger sør på tomta.
Støy
Området ligger i ytterkant av gul sone for flystøy.
Trafikk
Barnehagen er plassert ytterst, mot vest, i Petter Engens vei mot vest, der forretningsområdet slutter
og boligområdet begynner, noe som gjør at en unngår gjennomgangstrafikk inne i boligområdet.
Parkering
Parkering blir løst innenfor planområdet.
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Teknisk infrastruktur
Vann/avløp, avfall, elkraft og telefoni er offentlige tekniske anlegg som
eksisterer i området.
Kommunaløkonomiske konsekvenser
Ingen konsekvenser.
Snø
Snø skal deponeres inne på lekeplassen og brukes i lek. Snørydding i åpningstiden skal være
overvåket av personalet for å unngå ulykker.
Planprosess
Oppstartmøte
Det er avholdt oppstart møte den 14.11.07
Referat fra møtet er vedlagt.
Forhåndsvarsling
Planoppstart er varslet berørte parter pr brev dato 29.11.07 med frist for
tilbakemelding innen 07.01.08. Varslingen er utsendt i henhold til liste utlevert
fra Bodø kommune.
I tillegg er det annonsert oppstart av planarbeidet i Avisa Nordland 01.12.07.
Innkomne forhåndsmerknader:
Ved fristen utløp er det innkommet 5 merknader til planen.
Kopi av innkomne innspill til planarbeidet er vedlagt.
FORSVARET dato 19.12.07
Dersom det skal nyttes kran i arbeidet, og toppen av denne overstiger 38 m
over bakken, må tillatelse innhentes hos flyplassdrift, og merking av kran må
være i henhold til nevnte forskrift.
Vår behandling: Taes til etterretning.
STATENS VEGVESEN dato 4.12.07.
Området får atkomst fra kommunal veg. Ellers ingen merknader.
Vår behandling: Taes til etterretning.
NORDLAND FYLKESKOMMUNE dato 29.11.07.
Avdelingen har ingen merknader til planarbeidet.
Vår behandling: Taes til etterretning.
SAMETINGET dato 07.01.08.
Ingen fredete samiske kulturminner i det aktuelle området, derfor ingen merknader.
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Vår behandling: Taes til etterretning.
FYLKESMANNEN I NORDLAND.
Ingen særskilte merknader.
Vår behandling: Taes til etterretning.
Planforslaget
Planforslagets innhold:
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Plankart, mål 1:500
Varslingsbrev
Innspill
Adresseliste
Avgrensning
Planområdet er avgrenset til eiendom: gnr 39 bnr 487
Planområdet er på ca 1,1 daa
Hensikten med planen
Hensikten med reguleringen er å utarbeide en reguleringsplan som er i samråd med gjeldende bruk
av området. I dag blir området brukt til allmennyttig barnehage. Det er gitt brukstillatelse for bruk
av boligen til barnehage, men under forutsetning at området blir regulert i forhold til
bruksendringen. Det vil i planforslaget foreslås at boligområdet som benyttes til barnehage
omreguleres til allmennyttig formål - barnehage.
Risiko og sikkerhet
Det er ingen kjente forhold utenom at området ligger like innenfor gul flystøy sone.
Da området ligger i ytterkant av sonen anser vi at støyforholdene ikke er skadelig for den aktiviteten
som drives av barnehagen. Dette var ikke noe av problemstillingen i forbindelse med søknaden om
etablering av barnehagen. Erfaringer til nå er at flystøyen ikke er et problem i den daglige driften.
Planformål
Byggeområder
Allmennyttig formål - barnehage.
Eiendommen kan benyttes som barnehage i henhold til barnehagesjefens godkjenning.
Maks BYA for planområdet settes til 25% av totalt tomteareal. Parkeringsareal tas ikke
med i beregningen.
Maksimal høyde for gesims og mønehøyde settes til henholdsvis 6 m og 9 m.
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Vedlegg

BODØ KOMMUNE
Byplankontoret

Dato

Løpenr.

Arkivsaksnr

Arkiv

10.12.2008

68990/2008

2007/6420

L12

Sammenfatning av innkomne uttalelser til Forslag til Reguleringsplan for
Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.
Forslag til Reguleringsplan. Jensvoll barnehage. Petter Engens veg 4. GNR 39 BNR 487. Plan nr.
P.2228.
Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn.
Nordland fylkeskommune:
- Parkeringsarealet må markeres som et eget reguleringsformål, dvs. offentlige trafikkområder etter
PBL §25 3.ledd.
Byplankontorets kommentarer: Parkeringsarealet er endret til felles parkeringsplass.
- Fylkeskommunen ber om at bygninger, uteoppholdsarealer, lekearealer, parkeringsplasser og
adkomst skal være tilrettelagt for alle, og tas med i bestemmelsene.
Byplankontorets kommentarer: Tas til etterretning.
- Fylkeskommunen ber om at et minimum antall parkeringsplasser fastsettes for
funksjonshemmede.
Byplankontorets kommentarer: Diskuteres i saksfremlegget.
- Fylkeskommunen ber om at det i § 3 i bestemmelsene endres til at melding om funn av
kulturminner skal sendes regional kulturminnemyndighet (Nordland fylkeskommune og
Sametinget).
Byplankontorets merknader: Tas til etterretning.
Bodø kommune, kommunalteknisk kontor:
- Gjesteparkering kan ikke reguleres inn på kommunalt vegareal. Plassen kan i praksis fungere som
gjesteplass, hvis de ansatte har kommet på jobb, og har parkert.
Byplankontorets merknader: Tas til etterretning.
Bodø kommune, barnerepresentanten:
- Barnerepresentanten er positiv til barnehage, og den funksjonen den vil få som lekeplass i
næromådet.
Byplankontorets merknader: Tas til orientering.
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