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Forord
Gjeldende kommunedelplan for Mo og omegn er fra 2007. En kommunedelplan er i likhet med
kommuneplanens arealdel er overordnet plan for arealbruken, men som kun dekker et avgrenset
område innenfor kommunen.
Det er et krav i Plan- og bygningsloven (2009) at gjeldende planer skal rulleres. Loven forutsetter at
revisjonsbehovet skal vurderes minst en gang i hver valgperiode for å fange opp nye eller endrede
behov slik at planen ikke blir uaktuell som styringsdokument. Gjeldende plan er over 5 år gammel
med behov for oppdateringer.
Etter at gjeldende plan ble vedtatt, er det skjedd en del vesentlige endringer. Blant annet er ny Planog bygningslov, Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredning vedtatt.
Kommunestyret vedtok den 04.09.2012 Planstrategi 2012 – 2016. I vedtaket, punkt 3 står det:
Rullering av kommunedelplan Mo og Omegn (delplan kommuneplanens arealdel) igangsettes straks
og prioriteres. Vurdering og eventuell endring av sentrumsavgrensing for detaljhandel som ble
bestemt i Kommunedelplan Byutvikling behandles som deltema i Kommunedelplan Mo og Omegn.
Som ledd i varsling av planoppstart ble det utarbeidet et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Det er nå utarbeidet en planbeskrivelse med plankart og bestemmelser/retningslinjer som redegjør
for planens formål, hovedinnhold og virkninger. For nye områder foreslått i planen er det gjort en
konsekvensutredning og ROS- analyse.

Sverre Å. Selfors
Byplansjef
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1. Om Kommunedelplan for Mo og omegn
1.1 Hva er en kommunedelplan for arealbruk
En kommunedelplan er en overordnet plan for arealbruken for et avgrenset område innenfor
kommunen
Planen består av et plankart med ulike arealbruksformål, tilhørende bestemmelser og retningslinjer,
og en planbeskrivelse med konsekvensutredning.

1.2 Overordnede føringer
Kommuneplanens strategiske del
Rana ønsker å klassifisere arealene på en måte som åpner for utvikling, næringsaktivitet og
virksomhet, samtidig som bevaring av natur og miljø for framtidige generasjoner ivaretas på en
bærekraftig og forsvarlig måte.
Kommuneplanens strategiske del presiserer en rekke overordnede strategier knyttet til bærekraftig
arealutvikling:
1.
2.
3.
4.

Bærekraftig forvaltning av naturområdene og tilhørende ressurser.
Sikre tilstrekkelig og gode arealer for fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser.
Sikre arealer til samfunnsutvikling.
Sikre produktive jordbruksarealer.

Visjon for Rana kommunes boligpolitikk (Boligpolitisk plan):
Rana skal være et sted der folk ønsker å bo og vil flytte til, og der alle innbyggere skal kunne oppleve
en trygg og god bosituasjon. Innbyggere skal være stolte av å bo i Rana. Kommunen har et langsiktig
mål om 30 000 glade Ranværinger.

Kommunedelplan byutvikling 2004 – 2014
I planen er hovedmål for sentrum:
Et attraktivt og levende regionsenter. Et kompakt bysentrum der folk trives, og handel og kultur
blomstrer.
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Klima- og energiplan 2010 - 2014
Hovedmål: Rana kommune skal redusere utslippet av klimagasser i Rana (eksklusive industri) målt i
CO2- ekvivalenter med 30 % innen 2020 fra 1991 nivå.
Kommunedelplan for folkehelse
Kommunedelplan for folkehelse er under utarbeidelse, og vil inneholde formuleringer om hvordan
arealplanlegging kan bidra til å bedre folkehelsen. Alle forslag til endringer i Mo og omegn er vurdert
i forhold til folkehelseperspektivet, og planen inneholder bestemmelser som sikrer dette ytterligere.

1.3 Hovedelementer i kommunedelplanen
I en kommune(del)plan har man muligheten til å fastlegge, sikre og framstille ulike hensyn og
interesser på flere måter. Det kan skje ved hjelp av arealformål, hensynssoner, generelle
planbestemmelser, bestemmelser til arealformål og kartsymboler.
Tabell 1. Arealformål
§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som er angitt i nr. 1
til 5. Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål.
Arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål:
boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger,
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål,
råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg,
uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Underformål:
veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt,
parkeringsplasser, traséer for teknisk infrastruktur.
3. Grønnstruktur.
Underformål:
naturområder, turdrag, friområder og parker.
4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,
b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11–11 nr. 2.
5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Underformål:
ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller
i kombinasjon.
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2. Fortettingsstrategi
For å utnytte både eksisterende og nye utbyggingsområder på en god måte, er det viktig at det
legges opp til høy arealeffektiv utnyttelse. Det vil redusere totalbehovet for omdisponering til
byggeformål, og man kan spare verdifulle friområder, rekreasjonsområder og landbruksareal.
Arealeffektive løsninger er også positivt med tanke på utbyggingskostnader og bedre utnyttelse av
offentlig infrastruktur. Utnyttelsesgrad og byggehøyde er viktige virkemidler for fortetting.

Utnyttelsesgrad (BYA)
Regulert utnyttelsesgrad varierer mellom ulike reguleringsplaner og ulike typer bebyggelse. Det er
ikke foreslått å gi generelle bestemmelser om utnyttelsesgraden i denne planen. Utnyttelsesgraden
må vurderes i hver enkelt reguleringssak.

Byggehøyde
Regulert høyde varierer mellom ulike reguleringsplaner og ulike typer bebyggelse. Byggehøyden må
vurderes grundig i hver reguleringssak, og bør helst reguleres kvartalsvis. Planen inneholder
retningslinjer og forhold som må vurderes spesielt ved regulering av økt byggehøyde, bl.a.:
•
•
•
•
•

Sol/skygge forhold i kvartalet og tilgrensende byrom
Virkninger for naboskap
Lokalklima (f.eks vindforhold)
Parkeringsforhold
Estetikk

Havmannaksen og Kirkeaksen skal beholde dagens byggehøyde på 3 etasjer med eventuelt en fjerde
etasje tilbaketrukket. Unntak kan gjøres for slanke signalbygg etter særskilt vurdering.

Uteoppholdsareal og grøntområder
Med en fortetting blir det ekstra viktig å bevare de grønne områdene og kvaliteten på disse. Det er
utarbeidet retningslinjer for uteoppholdsarealer som både sier noe om størrelse og hvilke kvaliteter
disse skal ha.
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3. Sentrumsavgrensing og handel
Handelsutredningen (se vedlegg 5) viser at arealbehov for fremtidig handelsutvikling kan dekkes
innenfor dagens sentrumsavgrensing, og at handelsetableringer utenfor sentrum vil få svært
uheldige konsekvenser for Mo sentrum. Sentrumsavgrensingen utvides mot sjøen slik at de viktige
byaksene Kirkeaksen og Havmannaksen og verneområdet i Moholmen kommer innenfor
sentrumsavgrensningen, men beholdes ellers uendret (som fastsatt i kommunedelplan byutvikling),
og synliggjøres i plankartet ved at området innenfor avsettes til sentrumsformål. Det foreslås en
videre utvikling av handel av plasskrevende varer i området fra Mo Industripark vest til Verkstedveien
og Byporten. Med plasskrevende varer menes biler/motorkjøretøyer/bilrekvisita, landbruksmaskiner,
trelast/andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, elektrovarer, møbler og
engrosvarer. Opplistingen er å anse som uttømmende.

Større arbeidsplasser, offentlig og privat tjenesteyting og service, kulturinstitusjoner og
besøksintensive virksomheter plasseres innenfor sentrumsavgrensingen eller så sentralt at det er
naturlig å bevege seg til fots dit fra sentrum.

Det er også ønskelig at sentrum og alle bydelene har dagligvarehandel tilpasset bydelenes behov og
med beliggenhet nær hovedfartsårene og der folk bor.

4. Boligbebyggelse
4 nye områder for boligbygging er forslått (private forslagstillere) til planen med krav om
reguleringsplan.
Beltlia,
Ytteren

Kjørdalen –
Varmorsletta

Område på ca 140 daa i Beltlia på Ytteren med adkomst fra Karvebakken.
Området strekker seg mellom Karvebakken og Loftfjellveien. Området ligger
syd/vest-vendt med svak helling. Nærhet til Ytteren tettsted som har aktivt
idrettsmiljø, barneskole, nærhet til friluftsområder, forretning innen mat og
møbler, bensinstasjon, legekontor og apotek. For å ivareta friluftsområdene må
det lages en samlevei opp til nytt startpunkt for friluftsområdet, og det må
anlegges parkeringsplass for de som skal bruke området. Det må være gangvei til
samme sted, men lagt utenom veier og i størst mulig grad skjermet fra boligfeltet
slik at det oppfattes som en turvei. Bekkeinntak må ivaretas og om nødvendig
sikres.
Endring fra friområde til bebyggelse og anlegg i deler av området Kjørdalen –
Varmosletta (ca 88 daa). Legges ut til boliger og barnehage og/eller eldreboliger,
samt tilhørende fasiliteter som lekeplasser, friluftsområde, veier, gangveier,
turveier m.m. Varmorsletta skal bevares som friluftsområde, og det må finnes ny
trase for lysløypa. Områdets kvaliteter som trenings- og friluftsområde for
allmenheten skal opprettholdes, og hvis mulig forbedres, ved utbygging av
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Åenget,
Selfors

Nyheim,
Gruben

området.
Boligområde i Nordlia på eiendommen 98/3 i Åenget. Det er tenkt
adkomst/avkjøring fra E6 midt på rettstrekning i Åenget. Trafikkmengde vil
tilsvare 5-15 husstander, alt etter hva slags utbygging som velges (frittstående
eneboliger, terrasseleiligheter eller lignende). Rekkefølgebestemmelse om at
området ikke kan utbygges før E6 er flyttet eller det er bygget gang- og sykkelvei
til Selfors.
Hele eller deler av eiendom Nyheim (24/5) på Gruben settes av til terrassehus
med 4-5 etg. Og parkering i sokkel. Adkomst fra ny vei fra Storgata og kun
gangadkomst fra Kariåsveien, av hensyn til både regulert lekeplass og
trafikkforhold i Englibakken/Kariåsveien.

Studentboliger
Plan- og bygningsloven skiller ikke mellom studentboliger og andre boliger. Det er derfor ikke satt av
noen egne områder i kommunedelplanen til studentboliger. Men alle områder regulert til bolig kan
brukes til studentboliger.
Det er ikke stilt krav til private uteoppholdsareal for studentboliger, men det skal likevel være
fellesarealer med samme krav til kvalitet som andre boliger. Parkeringskravet er mindre strengt for
studentboliger da man regner med at det er mindre biler per boenhet enn det man ser i vanlige
husstander, men det er desto viktigere med sykkelparkering. Det er derfor satt krav til 1
sykkelparkeringsplass per hybelleilighet og 2 per parhybelleilighet.

5 Offentlige arealbehov

5.1 Omsorgsboliger og sykehjemsplasser
Det pågår flere reguleringsprosessen som vil gi mange sykehjemsplasser, omsorgsboliger og boliger
for funksjonshemmede, så det er ikke foreslått å sette av ytterligere areal til disse formålene.

5.2 Barnehage
3 nye områder for barnehage er forslått til planen med krav om reguleringsplan.
Hestgjerdet, Åga

Beltlia, Ytteren

Ved snuplass i enden av veien Hestgjerdet. Området har nærhet til gode
friluftsområder og det er mye bebyggelse i området. Svært utfordrende
topografi.
Krav om at det må avsettes tilstrekkelig areal til barnehage i
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Varmorssletta,
Kjørdalen

reguleringsplanen, dersom området reguleres til boliger.
Krav om at det må avsettes tilstrekklig areal til barnehage i
reguleringsplanen, dersom området reguleres til boliger.

5.3 skoler
Ny ungdomsskole
Det er kunngjort oppstart av detaljregulering for ny felles ungdomsskole på Ytteren. Skolen skal huse
elever fra områdene Selfors, Ytteren, Båsmo og Alteren. Saken vil bli videre behandlet på
reguleringsplannivå.

Samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole
Det er igangsatt planarbeid for en samlokalisert videregående skole på Mjølan. Saken vil bli videre
behandlet på reguleringsplannivå. Gjeldende 3 tomter/områder til videregående skoler beholdes i
planen så lenge de er i bruk til skole og det ikke er tatt stilling til fremtidig bruk av arealene.

5.4 Ungdomshjem
Dagens ungdomshjem på Yttrabekken, Ytteren har i følge Statsbygg ikke tilstrekkelig arealer, og det
er derfor behov for ny eiendom på ca 6-5 mål på Ytteren eller Båsmo. Et nytt område er lagt inn i
planen, med plankrav. Dette er et område øst for Øyjordsveien i nærhet til Skillevollen. Området er i
dag friområde.

6 Friområder og grønnstruktur
Grøntarealer, parker og friområder er viktige områder som har stor betydning for folks livskvalitet,
dyreliv og planter. Det er derfor viktig å ivareta disse områdene. Det er laget bestemmelser og
retningslinjer for å ivareta de grønne områdene i bebyggelsene, grøntområder over 100m2,
spredningskorridorer og områder langs vassdrag og strandlinjen. Noen av forslagene til
arealendringer i planen medfører endring av det vi kan kalle dagens markagrense. Dette gjelder
forslagene for boligbebyggelse i Beltlia, Kjørdalen-Varmorsletta og Åenget, ungdomshjem på
Skillevollen, og barnehage i Hestgjerdet.

7 Forretninger og næringsbebyggelse
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Det er tatt inn ett nytt område for næringsbebyggelse (privat forslagsstiller).
Steinbekken

En utvidelse østover av dagens areal regulert til industri. Det er også tenkt
lagerhaller i fjell på deler av arealet. Lagt inn i planen som to områder, ett
for planering til næringsareal, og ett for fjellanlegg under bakken.

8 Transport og Parkering, infrastruktur og tekniske krav
Parkering
Kommunen har i dag ikke tilstrekkelig areal til å dekke framtidig parkeringsbehov i sentrum. Det blir
derfor viktig å påse at evt. nye byggeprosjekt i sentrum, enten det gjelder forretninger, kontorbygg
eller boliger, klarer å dekke opp nødvendig parkeringsbehov på egen grunn/ i eget anlegg, og da
fortrinnsvis under bakkenivå/bebyggelse. Parkeringsvedtektene for kommunen er i hht. krav i ny PBL
erstattet av bestemmelser til kommunedelplanen. Nye bestemmelser og retningslinjer finnes i
vedlegg 2. Følgende endringer er gjort fra parkeringsvedtektene:
•
•

Sentrumsnær Hotell/overnatting har krav om 1 parkeringsplass per 100 m2 golvflate
bebyggelse, mot per 50 m2 i vedtekter.
Det presiseres at frikjøpsordningen bare kan brukes i de tilfellene kommunen har mulighet til
å etablere tilfredsstillende parkering i området, og at ordningen ikke kan brukes for
boligparkering.

9 Hensynssoner
Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig av
hvilket arealformål som gjelder i et område. Hensynssoner kan være knyttet til naturgitte eller
lovregulerte forhold som gir direkte begrensninger for arealbruken, eller til krav til kvalitet og
utforming gitt i bestemmelser til hensynssonene. Hensynssoner i kommunedelplanen skal
legges til grunn for videre regulering, enkeltsaksbehandling og oppfølging, eventuelt med hjemmel i
sektorlovverket. Hensynssoner brukes også for å vise områder hvor vedtatte reguleringsplaner
fortsatt skal gjelde uten endringer.
Hensynssonene i planen er i stor grad videreføring av formål og bestemmelser i tidligere plan samt
innarbeiding av senere vedtatte kommunedelplaner, men vist på ny måte i hht ny plan- og
bygningslov. Svært viktige områder for friluftsliv (kartleggingen far Polarsirkelen friluftsråd) er lagt
inn som hensynssone H530, disse har ikke vært vist i tidligere kommunedelplaner.
Når det gjelder høyderestriksjonsområdet for ny flyplass har vi gjort et valg i fremstillingen. Områder
der terrenget og bebyggelsen gjennomskjærer høyderestriksjonene er tatt inn som hensynssone
H130_1 med bestemmelser om at alle bygge- og anleggstiltak med høyde over 9 m, samt alle nye
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boliger og arbeidsplasser skal forelegges luftfartsmyndighetene. Arealer som ligger langt under
restriksjonshøydene er illustrert som bestemmelsesområde #2.

10. Konsekvensutredning og ROS- analyse
Det er utarbeidet en konsekvensutredning (KU) og en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) for
alle nye områder som er vurdert i planen. Noen av innspillene til planen ble vurdert til å være så lite
aktuelle at de ikke ble utredet videre i en konsekvensutredning. Årsaken til dette er at man på et
tidlig tidspunkt kom fram til at områdene var tydelig uegnet til de foreslåtte formålene, og dermed
ikke kom til å bli tatt med i planen.
KU og ROS- analysen er basert på kjent kunnskap, med unntak av for utvikling av handel, der har vi
sett behov for å innhente egen utredning (se vedlegg 5). Kunnskapsgrunnlaget, metodikk og
virkninger av planen fremgår av vedtatt planprogram (se vedlegg 6) og konsekvensutredning med
ROS - analyse(se vedlegg 4).
Selv om det er gjort en konsekvensutredning og ROS-analyse på overordnet nivå, så kan det bli pålagt
konsekvensutredning i forbindelse med detaljregulering av planer som kan få vesentlig virkninger for
miljø og samfunn.
Tabell 2 oppsummerer konsekvensutredningen for alle nye områder. Forslagene til boligfelt i Beltlia,
Ytteren og Kjørdalen – Varmorsletta på Selfors, er de områdene som sammenlagt har størst negative
konsekvenser. Dette skyldes i hovedsak at dette er store inngrep i viktige friluftsområder som brukes
av mange, og derfor også får konsekvenser for folkehelse og barn og unges oppvekstforhold. Det er
utfordrende terreng å bygge i og det vil være store inngrep i landskapet. Disse foreslås likevel i
planen da en utbygging i disse områdene kan legge til rette for mange nye boliger konsentrert og
områdene har god beliggenhet i forhold til skole, barnehage, butikker etc.
De temaene som får størst negative konsekvenser er teknisk infrastruktur, landskap og friluftsliv. I
forhold til teknisk infrastruktur så skyldes dette blant annet at flere av planforslagene har
utfordrende terreng og det vil være krevende å få til gode adkomster, samt at det ikke er alle
områder som har kapasitet for en økning i trafikk. I forhold til landskap og friluftsliv så skyldes dette
at flere av områdene er store inngrep i landskapet og viktige friluftsområder.
Konsekvensene for flere av områdene kan reduseres om detaljreguleringen tilpasses områdene og
sørger for å ivareta viktige områder og funksjoner. Der er utarbeidet bestemmelser om hensyn som
skal ivaretas for at en reguleringsplan skal kunne vedtas i kommunen.
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Tabell 2. Oppsummering av konsekvensutredning

Kulturminner

Naturmangfold

Landskap

Folkehelse

Barn og unges
oppvekstvilkår

Friluftsliv

Resultat

Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Barnehage
Barnehage
Ungdomshjem
Ungdomshjem
Forretning
Næringsbebyggelse

Beliggenhet

Beltlia, Ytteren
Kjørdalen – Varmorsletta
Åenget, Selfors
Løkka, Båsmo
Ovenfor Buegata, Båsmo
Nyheim, Gruben
Ved Hauknes barneskole
Hestgjerdet, Åga
Skillevollen, Båsmo
Landbruksområde, Ytteren
Mjølan
Steinbekken

Teknisk
infrastruktur

Innspill/område

Forurensning

Tema

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-3
-3
-3
-1
-3
-2
-2
+1
+2
+2
-3
+1

+3
+3
-3
+3
+2
+2
+3
-1
+2/3
+2/3
-2
+1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-2
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0

-2
-2
-1
-1
-2
0
0
-1
-1
-2
-1
-2

-2
-2
0
-1
-2
0
+2
+3
+3
+2
-1
0

-3
-3
-2
-3
-2
0
0
+3
+3
+2
0
0

-3
-3
0
-1
-2
0
-1
-1
-1
-1
0
0

Foreslått i plan
Foreslått i plan
Foreslått i plan
Ikke foreslått
Ikke foreslått
Foreslått i plan
Ikke foreslått
Foreslått i plan
Foreslått i plan
Foreslått i plan
Ikke foreslått
Foreslått i plan

