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Som det fremgikk av varselet om oppstart av planarbeidet som dere fikk var det meningen å avholde 
et informasjonsmøte om reguleringsplanen. 
På grunn av Covid-19 må vi gjøre det på en annen måte sik at dere får informasjon om det pågående 
arbeidet. 
Vi har nå laget et forslag til reguleringsplan og vi legger ved en foreløpig illustrasjonsplan som viser 
en mulig utnytting av planområdet. 
 
Som dere vet står det allerede 2 ferdige boliger innenfor planområdet. 
I tillegg til disse to legges det nå til rette for 4 nye boliger med tilhørende garasjer. 
 
Illustrasjonsplanen viser ikke nødvendigvis de boligtypene som blir bygd men kun aktuelle 
plasseringer av bolighus med en viss størrelse. 
 
I planarbeidet har følgende vært viktig: 

• En utforming/plassering som gir alle nye boliger noe utsikt og kontakt med sjøen. 

• En plassering av bebyggelsen slik at den ikke kommer for høyt og eksponert i terrenget. 

• En plassering av bebyggelsen som gjør at den ikke kommer for nært stien som går mellom 
Vikranveien og Hellvika friluftsområde. 

• En utforming som ikke legger opp til mer og lengre veiadkomst enn nødvendig. 
 
I forbindelse med boligbygging i alle sentrale strøk er det viktig å utnytte arealene best mulig. 
Dette har vært viktig også i dette planarbeidet. 
 
Det vil med denne planen fortsatt være mulig å utnytte gnr/bnr 21/20 til boligformål men adkomsten 
vil måtte tas mot øst eller vest (ved barnehagen). Men det er ikke et tema for denne planen. 
 
Hvis dere har kommentarer eller spørsmål til planarbeidet kan dere ta kontakt med meg innen 15 
april. 
 
Elektronisk:  even@aursand-arkitekt.no 
Mobil:   +47 48 12 15 23 
Post:   Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø 
 
 
Med vennlig hilsen. 
 
Even Aursand.  
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