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Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden - 
fristforlengelse 

Kommunaldirektøren har etter delegasjon, gitt i henhold til Bodø kommunes 
delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 
 
Vedtak   
Kommunaldirektøren vedtar å forlenge fristen for forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden fram til og 
med 30.06.19. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §13-3 Fristforlengelse.  
 
Sammendrag 
Komite for plan, næring og miljø vedtok den 02.06.2016 midlertidig forbud mot tiltak i 

Skjerstadfjorden. Området omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for 

Saltstraumen til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. Området 

avgrenses mot landarealene ved middelvannstand. 
 

Begrunnelsen for innføring av et midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden er at kommunene 

Saltdal, Bodø og Fauske har utarbeidet en felles kommunedelplan for sjøområdene i 

Skjerstadfjorden. Denne planen er nå oversendt bystyret/kommunestyrene i de samarbeidende 

kommunene for sluttbehandling.  

 

For å sikre gode og helhetlige løsninger for området på lang sikt, er det nødvendig at videre ny bruk 

og utbygging i sjøarealene avventes i påvente av vedtak av en ny felles kommunedelplan for 

området.  

 

Saksopplysninger 
Komite for plan, næring og miljø fattet den 02.06.2016, følgende vedtak:  

«Komite for plan, næring og miljø vedtar midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. 

Området omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for Saltstraumen til 

kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. Området avgrenses 

mot landarealene ved middelvannstand. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 

13-1 og delegeringsreglement for Bodø Kommune». 

 
Med bakgrunn i at dette vedtaket har en varighet på 4 år, vil forbudet opphøre den 02.06.2019. 
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden skal sluttbehandles i Bystyret den 13.06.19, og det er derfor 
behov for å utvide fristen for forbudet mot tiltak fram til den 30,06.19. Begrunnelsen for innføring 
av midlertidig forbud mot tiltak i Bodø kommune sin del av fjordsystemet, er at kommunene Bodø, 
Fauske og Saltdal i fellesskap har hatt planer om å utarbeide en felles plan for Skjerstadfjorden. 
Dette planarbeidet følger reglene om interkommunalt plansamarbeid gitt i Plan- og bygningsloven 
§ 9, når det gjelder planprosess og innhold.  
 



Dette planarbeidet nærmer seg sluttfasen og alle de samarbeidende kommunene har fremmet 
sine kommunedelplaner til sluttbehandling for sine respektive kommunestyrer/bystyre. For å sikre 
at det ikke planlegges eller gjennomføres tiltak i strid med kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
utvides derfor fristen for midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.  
 
Hjemmel og forhold til lovverk 
Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbud er nedlagt, faller forbudet bort 
og tinglyst vedtak etter § 13-1 tredje ledd skal slettes. Kommunene kan, gjennom plan- og 
bygningsloven §13-3, forlenge fristen om forbud mot tiltak. Vilkåret er at vedtaket fattes innen 
fristens utløp.  
 
Byplansjefen er delegert myndighet til å fatte vedtak om å forlenge frist for slike vedtak. I denne 
saken er kommunaldirektøren for Tekniske Avdeling inhabil og saken er overført til 
kommunaldirektøren for Utvikling og Eiendomsavdelingen.   
 
Vurdering 
For å sikre at det ikke planlegges eller gjennomføres tiltak i strid med kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden er det nødvendig å utvide fristen for midlertidig forbud mot tiltak i 
Skjerstadfjorden fram til 30.06.19.  
 
Konklusjon og anbefaling 
Fristen for forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden utvides til den 30.06.19.   
 

Med hilsen 
 
 

 Tove Eli Buschmann-Rise   
 Kommunaldirektør  
   
   

 
Saksbehandler: Kjetil Christensen 
 
 
Dette vedtaket er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 

Trykte vedlegg: 

 
1 Områdeavgrensning 

 
 
 
 


