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Sluttbehandling - forslag til detaljregulering for Påls vei 9, 11 og 
13, Sentrum 

 

Bystyrets behandling i møte den 09.05.2019: 
 

Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan id 2018013, datert 26.11.2018, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 20.12.2018.  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.04.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Komite for plan, næring og miljøs innstilling: 



Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan id 2018013, datert 26.11.2018, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 20.12.2018.  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan id 2018013, datert 26.11.2018, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 20.12.2018.  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

  
Rolf Kåre Jensen 

 

 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Annelise Bolland   
Byplansjef   

   
Saksbehandler: Knut Kaspersen  

 
 

Trykte vedlegg: 
1 Forslag til plankart 
2 Forslag til reguleringsbestemmelser 
3 Forslag til planbeskrivelse 
4 ROS analyse 
  

Utrykte vedlegg: Se www.bodo.kommune.no/arealplan 
Innkomne uttalelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nordland, Avinor, Nordland 
fylkeskommune og LUKS 
 

Sammendrag 
Hensikten med planen er i første omgang å legge til rette for å rive to eksisterende bygg og bygge 
nytt for de samme funksjonene som er på eiendommen i dag; salg av biler (Nymo bil) med 
kontorer og bilverksted, samt bilutleie. Planen sikrer samtidig en langsiktig utvikling av 
eiendommen, hvor det det tillates transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet som ikke 
er kundeintensiv, samt rene kontorfunksjoner. Største byggehøyde er 12 meter. Dette er innenfor 
rammen av kommuneplanens arealdel. 
 



Planområdet ligger på Plassmyra, vest for Flymuseet. Tiltakshaver er Nymo Eiendom AS, og 
plankonsulent er Boarch arkitekter. 
 
Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, med frist 2. mars. Det er 
kommet inn 5 uttalelser. Det er ingen innvendinger til planforslaget. Det er derfor ikke gjort 
endringer etter høringen. Planforslaget bidrar til en positiv utvikling av næringsområdet. Det vil 
heve kvaliteten på området og føre til positive ringvirkninger. Planforslaget anbefales vedtatt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunn  
Nymo Eiendommer AS har tatt initiativ til detaljreguleringsplan for eiendommene gnr. 138, bnr, 
3916 og 4046, hvor Nymo bil holder til. Eiendommene ligger rett vest for Flymuseet. Hensikten 
med planen er å legge til rette for nybygg for de samme funksjonene som er der i dag; salg av biler 
med kontorer og bilverksted, samt bilutleie. Det forutsettes i første fase at de to byggene lengst 
øst rives. På lengere sikt, ved full utbygging, forutsettes også det siste bygget revet. Planen legger 
til rette for en langsiktig utvikling av eiendommen, hvor det tillates transport- eller lagerkrevende 
forretningsvirksomhet som ikke er kundeintensiv, og i tillegg rene kontorfunksjoner. Planforslaget 
er innenfor rammene i kommuneplanens arealdel. Plankonsulent er Boarch arkitekter as. 
 

 
 
Planstatus  



Området omfattes ikke av reguleringsplan. Det stilles derfor krav om detaljreguleringsplan. 
Rammene er gitt i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. Arealformålet er kombinert formål 
næring/forretning. Utnyttingsgrad er 100 % BYA og byggehøyde er 12 meter.  
 
I § 13.7.2 for Plassmyra utenom handelsområdet er arealbruken presisert slik: 
  
«Næringsbebyggelse omfatter lager og industri. I tillegg tillates transport- eller lagerkrevende 
forretningsvirksomhet, såfremt den ikke er kundeintensiv.»  
 
Det er gitt følgende retningslinje:  
 
«Med transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet menes eksempelvis trevare/byggevare 
og bilforretning.» 
 
Planforslag  
Planen legger til rette for utbygging av området til kombinert næringsformål: forretning/kontor/ 
industri, med inntil ca. 10.000 m² BTA nybygg (innen bestemmelsenes maks utnyttelsesgrad på 
100 % BYA). Tilliggende vei, Påls vei, er med i planen, og det er vist tre avkjørsler som i dag. 
 
Det tenkes utbygging i flere faser, der første fase er riving av de to østre bygningene og oppføring 
av nybygg som vist på situasjonsplan og illustrasjon under. 

 
Illustrasjon av planlagt utbygging i første fase 



 
Illustrasjon av planlagt utbygging i første fase 
 
Den vestre ubebygde delen av tomta forutsettes i første fase benyttet til parkering slik som i dag, 
men kan bebygges senere, i en fase to. Da vil parkering i hovedsak bli i kjeller, med noe parkering 
på terreng. Full utbygging er illustrert under. 

 
Illustrasjon av full utbygging 



Planlagt byggehøyde er innenfor kommuneplanens ramme på 12 meter. I tillegg kan trappe-
/heisrom og teknisk rom tillates med større høyde for et begrenset areal i henhold til 
bestemmelsene for kommuneplanen. 
  
Bebyggelsen foreslås plassert inntil tomtegrensa til grøntbelte mot nord, som ligger mellom tomta 
og tilliggende boligbebyggelse.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Dersom utbyggingen 
berører gategrunn må utbygger bekoste istandsetting. Tilkobling til vann og avløp bekostes også 
av utbygger. Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og 
Bodø kommune.  
 
Planprosessen  
Det var avklaringsmøte med Byplan i april 2018. Oppstartmøte var 19.09.2018. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet 09.10.2018 med brev og annonse, samt utlegging på Bodø kommunes 
hjemmesider.  
 
I oppstartfasen kom det innspill fra Avinor, som er etterkommet i planen. Det kom også innspill fra 
naboer i Haakon VII gate nord for planområdet. De mener at boligene vil miste utsikt, at det blir 
innsikt og at det blir skygge på grøntbeltet som følge av planforslaget. De ba derfor om reduksjon i 
byggehøyden til 8 meter. Innspillet ble ikke tatt til følge, og kommuneplanens tillatte høyde ble 
opprettholdt som grunnlag for planforslaget. 
 
Byplansjefen vedtok 14.01.2019 at planforslaget kunne legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn i 6 uker med frist 2. mars. Det er kommet 
uttalelser fra Statens vegvesen, Avinor, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og 
LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter). 

Vurderinger 
 
Uttalelser ved offentlig ettersyn 
Under er uttalelsene referert og kommentert. 
 

Fra Sammendrag Kommentarer 
Statens 
vegvesen 

Har ingen merknader til planen. Tas til orientering. 

Avinor Deres innspill ved oppstart av 
planarbeidet er ivaretatt. Avinor har 
ingen nye merknader. 

Tas til orientering. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Fylkesmannen har ansvar for å samordne 
innsigelser. Det er ingen innsigelser til 
denne planen. Fylkesmannen har heller 
ingen egne merknader.  

Tas til orientering. 

Nordland 
fylkeskommune 

Har ingen vesentlige merknader til 
planforslaget. 

Tas til orientering. 

LUKS Har generelle krav til varemottak for 
denne type virksomhet, og viser til lov og 
regelverk.  

Kravene vurderes å kunne oppfylles 
innenfor planens rammer. Følges opp i 
byggesaken. Dette er også bekreftet av 
forslagsstiller, Nymo Eiendommer. 



Vurdering  
Forslaget til detaljregulering er i tråd med kommuneplanens arealdel og bidrar til en positiv 
utvikling av næringsområdet. Det er i planforslaget lagt vekt på høy kvalitet både på 
bygningsutforming og uterom. Planforslaget vil heve kvaliteten på området, og vil kunne ha 
positive ringvirkninger. Den eneste registrerte konflikt er at naboer ønsker en lavere byggehøyde 
enn det som er rammene i kommuneplanen. Byplan finner at dette vil være i strid med 
forutsigbarheten i planverket, og vil ikke gå inn for redusert høyde. En utbygging av hele 
eiendommen, slik kommuneplanen tillater, vil uansett byggehøyde redusere utsikten for boligene 
på nordsiden. 
 
Det er ikke kommet nye innvendinger til planforslaget ved høring og offentlig ettersyn. Innspillet 
fra LUKS angående varelevering kan oppfylles og følges opp i byggesaken. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas slik det er vist i det framlagte planmaterialet. Det 
gjøres ingen endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
 
 


