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Sammendrag 
 

Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser og føringer for bruk og vern av arealene i 
kommunen. Planforslaget legges fram med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Planforslaget består av følgende dokumenter som bystyret skal vedta: 

• Plankart og temakart 

• Planbestemmelser og retningslinjer 

• Planbeskrivelse 

Forslag til plan har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12.januar 2018. 
Det er kommet 105 høringsuttalelser og 3 innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland, samt 1 
innsigelse fra Nordland fylkeskommune. 

I kapittel 5; Behahandling av alternativer og spesifikke tema fra høringen på side 93 er 
følgende redegjort for: 

• Bystyrets alternativ til arealbruk for Rønvikjordene og tillegg til bestemmelser om 
parkering og bildeling  

• Innsigelsene - Rådmannens vurdering, innstilling, resultat etter mekling og 
sluttbehandling  

• Spesifikke tema som er gitt en utdypende vurderinger av  
• Alle endringer etter høringen er oppsummert og begrunnet 
• Alle uttalelser er oppsummert i en tabell og vurdert av Byplan 

Planforslaget har fokus på å sikre og avklare bruk og vern av sjø-, landbruks- og 
reindriftsområdene. Det legges til rette for styrkning av Bodø som regionalt handelssted. 
Målsetningen om kompakt byutvikling føres videre samtidig som utvikling i distriktene 
sikres. Det foreslås få nye utbyggingsområder innenfor byutviklingsområdet, dette fordi det er 
ønskelig å se arealbehov i sammenheng med ny bydel.  

Ut over dette viderefører kommuneplanen arealbruken for kommunedelplanene for Tverlandet 
og for Saltstraumen. Sjøarealene i Skjerstadfjorden omfattes heller ikke av dette planforslaget 
da det er startet opp arbeid med interkommunal kystsoneplan for Skjerstadfjorden og 
arealbruken for dette fjordsystemet vil bli avklart i dette planarbeidet. 

Planen ble vedtatt av bystyret i Bodø 14.juni 2018. 3 av fire av innsigelsene til planen ble 
delvis løst gjennom mekling den 8.juni hos Fylkesmannen i Nordland. Bystyret vedtok å 
sende Nordland fylkeskommunes innsigelse til Stormyra handelsområde til avgjørelse i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet da meklingen ikke førte til løsning av saken.  
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1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 – 2030, Kompakt og grønn utvikling 
 

1.1 Vedtak 

1.1.1 Vedtak i bystyrets møte 14.06.2018 
1. Bodø bystyre vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med plankart merket med 

arealplan-ID KPA2018 datert 27.04.2018 (Hovedkartet) og 30.04.2018 (Bykartet) og 
tilhørende temakart, planbestemmelser og retningslinjer datert 09.05.2018 og 
planbeskrivelse datert 09.05.2018, jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15. 
 

  
2. Bodø bystyre tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

fylkeskommune til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, dersom ikke sakene finner sin løsning på annen måte, 
jfr. pbl. § 5-6. 

  

3. Bilparkering til næring tillates inntil 500 meter fra hovedinngang. 

 

4. Det som i planen er foreslått til næringsareal på Kvalnes (60 dekar) tas ut, og 
behandles først når tvisten om odelsløsning er avgjort. 

 

5. Det fremmes en sak om hvordan hundeluftegårder kan løses spredt i Bodø. 
Hundeeiere og dere organisasjoner inviteres med i prosessen. 

 
6. Utmarksbeite er viktig for landbruket i kommunen. Grenser for hensynssone landbruk 

opprettholdes som i dagens arealplan inntil beiteregistreringer er fullført i kommunen. 
Dagens paragraf 6.3 opprettholdes. 

 

7. Storgata 56, 60, 62, 64, 66, 68 og 70 innlemmes i utviklingsområder der 1. Etg kan 
benyttes til boligformål J.fr 13.4.1 
 

8. Foreslått boligområde i Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. 
Det fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk. 

 
9. Bystyret tar på alvor viktigheten av bevaring av matjord i Norge. Matjord er en knapp 

ressurs, og for å bevare matjorda til våre etterkommere er det viktig at den holdes i 
hevd og brukes. Derfor har Bodø kommune som mål om at Rønvikjordene skal 
forvaltes og drives etter en helhetlig, landbruksfaglig plan. 
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1.1.2 Vedtak i bystyrets møte 07.02.2019 
Bodø bystyre vedtar å redusere næringsarealet på Rønvikjordene til 75 dekar slik som vist på 
kart Næringsareal, Rønvikjordene BN (N1) datert 20.12.2018. Kommuneplanens arealdels 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse justeres i tråd med vedtaket.  

Vedtaket gjøres som oppfølging av Bystyrets vedtak den 14.06.2018 og forhandlingsmøte 
mellom Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune den 31.10.2018. 

 

1.1 Innledning 
 

Kommuneplanen for Bodø består av to deler: 

• Samfunnsdelen 
• Arealdelen 

Kommuneplanens samfunnsdel gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling 
i et langsiktig perspektiv fram mot 2030. Planen gir føringer for utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel og angir mål og strategier for utvikling av arealdelen, jf. spesielt 
satsingsområdet Bærekraftig byutvikling. 

Kommuneplanens arealdel er kommunens styringsverktøy for bruk og vern av arealer. 
Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt langsiktige mål om:  

• Utvikling av kompakt by og et sterkt sentrum  
• Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen  
• Ivareta naturverdier og landbruksnæringene og legge til rette for god utvikling av 

distriktene 
 
I denne planen er det i tillegg lagt inn et nytt punkt: 
 

• Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet 
 

Visjonen for Bodø kommune er: 

«Attraktiv hovedstad i nord» 
  

Forrige arealdels motto var:  

Byen Bodø midt i naturen 

Forrige arealdel hadde fokus på 
byutviklingsområdet (se definisjon i boks), og 
spesielt på utviklingen av Bodø sentrum.  

Det ble lagt til rette for næring- og boligbebyggelse i sentrum, med nye rammer for høyde. 
Etter at planen ble vedtatt er det utarbeidet og vedtatt flere reguleringsplaner for utbygging av 

Byutviklingsområdet: 

Byutviklingsområdet er definert som 
Tverlandet tettsted og områdene fra og 
med Mørkvedmarka/Støver til og med 
Løpsmark mellom sjøen og markagrensa, 
med unntak av jordbruksarealene på 
Rønvikjordene og Bodin leir 
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boliger kombinert med næringsbebyggelse i flere av kvartalene i Bodø sentrum. Et tydelig 
signal på at denne satsingen så langt er vellykka er at Bodø kommune mottok statens pris for 
Norges mest attraktive by i 2016. I utdrag fra deler av juryens begrunnelse for prisen heter 
det: «Det bygges boliger i sentrum og dette er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan 
gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes, 
smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental.». Grepet vil gi store 
ringvirkninger for handelen i sentrum etter hvert som byen fylles opp med flere innbyggere. 
For at en kompakt by skal være god å bo og leve i, må det være tilstrekkelig med 
uteoppholdsområder og «grønne lunger» i den. Det ble lagt vekt på sikring av grøntområdene 
i byutviklingsområdet for allmenn bruk. 

 

Denne arealdelen kan oppsummeres med: 

Bodø - Kompakt og grønn utvikling 

 

Satsningen på en kompakt byutvikling videreføres og videreutvikles. Sentrumsområdene er 
under kraftig utvikling og det bygges en «ny by» i bykjernen. Møteplasser og grønnstruktur er 
viktig for de som skal bo og oppholde seg i sentrum. I planperioden vil det være en økt satsing 
på byens uterom. God infrastruktur og mobilitet for mennesker og varer er sentralt for å skape 
et godt liv for Bodøs innbyggere. Nye Bypakkeprosjekter og nye måter å tenke transport på 
vil bli gjennomført og planlagt i denne planperioden. 

«Ny by – Ny flyplass» har skapt stor oppmerksomhet om Bodø, både i byen, nasjonalt og 
internasjonalt. Ved flytting av flyplassen åpnes en mulighet for byen til å kunne utvikles seg 
fremover uten å måtte vokse utenfor byutviklingsområdet. Dette er en historisk planoppgave 
som allerede er startet, men som vil vokse i tiden som kommer.  

De grønne og blå verdiene både i distriktene og i byen har hatt fokus i denne rulleringen. 
Arealdelen sikrer et sterkere jordvern og legger bedre til rette for reindriften. Konfliktområder 
på sjø er tatt ut og bruk av sjøarealene er blitt mer forutsigbar. Det er utarbeidet ny 
grønnstrukturplan hvor nye handlingsplaner for parker og plasser vil bidra til et løft for byen. 

Ved å legge til rette for en kompakt og grønn byutvikling vil arealdelen bidra til å oppfylle 
visjonen om at Bodø skal være en attraktiv hovedstad i nord. 

 

1.2 Mål – arbeidet med kommuneplanens arealdel 
 

Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en 
god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig 
skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil 
bygge og være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen 
skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne. Videre legges det 
vekt på at plandokumentene skal være lett forståelige. 
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Det er viktig at medvirkningen er god for å skape forankring, og eierskap til planen. Det er 
derfor lagt vekt på å ha god dialog med berørte parter for om mulig å avdekke 
interessekonflikter på et tidligst mulig stadium av planleggingen. 
 

1.3 Plangrep, nytt og endringer fra 2014-planen 
 

Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er nytt i kommuneplanens arealdel 2018-2030. 
Dette er nærmere utredet i de respektive kapittlene. 

Avklaring av interesser i sjø 

• Endringer arealbruk på bakgrunn av ny kunnskap og dialog med næring og 
friluftslivsinteresser 

 
Sikre en god arealplanlegging knyttet til landbruk 

• Oppdatering og justering av hensynssone for landbruk for å styrke jordvern 
• Tilbakeført over 800 daa dyrka eller dyrkbar mark til LNFR 
• Ny bestemmelse om bevaring av matjord i utbyggingsområder 

 
Klimatilpasning 

• Enkelte områder for fritidsbebyggelse er tatt ut eller er redusert i areal på bakgrunn av 
økt risiko for skred 
 

Reindriftsinteresser synliggjøres 

• Juridisk bindende temakart TK8 med hensynssone for reindrift H520 
oppsamlingsområder, trekk- og flyttleier  

• Områder for eksisterende fritidsbebyggelse vurdert opp mot viktige områder for 
reindrift og er justert eller tatt ut 

• Nye foreslåtte tiltak i viktige områder for reindrift er avvist 
 
Videreføring av satsing på kompakt by 

• Planlegging av ny bydel må sees i sammenheng med dagens arealbruk. Det er derfor 
tatt inn få nye tiltak 

• Det er utarbeidet nye kvalitetskrav for uteoppholdsarealer 
• Det innføres maksimumskrav for parkering for boenheter i sentrum 
• Tidligere utviklingsområde Øst tas ut og erstattes av krav om kvartalsvis regulering 
• Det er tatt inn nye omformingsområder ved Gamle Riksveg 
• Utbyggingsprogram for boliger 

 
Utvikling av Bodø som regionalt handessenter 

• Handelsområde Stormyra 
• Utvidet handelsområde i sentrum 
• Nytt handelsområde Mørkved sør 
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2 STATUS OG FØRINGER 
 

2.1 Status 
 

Bodø kommunes landareal er på 1395 km² og kommunen har en kystlinje som er 802 
kilometer lang. Landskapet er variert med storhavet og øyriket i vest til fjorder og fjell i øst. 
Nesten en tredjedel av arealet ligger under 60 meter over havet, mens en tredjedel ligger 
høyere enn 300 meter over havet. 

Bortsett fra øyriket med Landegode som den største øya, deler de to fjordene Mistfjorden og 
Skjerstadfjorden kommunen i tre deler. For å komme seg til Kjerringøy, kommunens nordlige 
del, er man avhengig av ferge over Mistfjorden. Over Skjerstadfjorden er det bro over 
Saltstraumen, som for øvrig er verdens sterkeste tidevannsstrøm. Slik kommer man seg til 
Skjerstad og Misvær, kommunens sørlige del. 

Nordøst i kommunen ligger Sjunkhatten nasjonalpark og helt sør ligger Saltfjellet 
nasjonalpark. 

Kommunesenteret ligger ytterst på Bodøhalvøya og har samme navn som kommunen. Ca. 85 
% av kommunens 52 000 innbyggere bor i byutviklingsområdet. Ut over kommunesenteret er 
Løding med 3 100 innbyggere det andre tettstedet i kommunen. I tillegg er det et sentrum på 
Kjerringøy, ett ved Saltstraumen og ett i Misvær. 

Bodø er Nord-Norges største tettsted med over 44 000 innbyggere (SSBs tettstedsdefinisjon). 

Bodø har hatt en kraftig utvikling de siste år, både i befolkning og bebyggelse. Bodø er 
regionsenter og fylkeshovedstad for Nordland, og har mange ansatte innenfor offentlig 
administrasjon (3 000). Den største gruppen sysselsatte finner man innenfor varehandel, hotell 
og restaurant (10 000). Bodø har universitet og politihøyskole med til sammen over 6 000 
studenter. Nordlandssykehuset ligger plassert i sentrum av Bodø og har ca. 4 000 ansatte. 

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. 

2.2 Føringer 
 
Det er ulike føringer for hvordan kommuneplanens arealdel blir utarbeidet og hvilket innhold 
som tas med. Fra statlige retningslinjer til konkrete utredninger gjort i forbindelse med 
arbeidet. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste strategiske styringsdukument. 
Samfunsdelen sier hvilken retning kommunen skal utvikle seg i og gir mål og 
satsningsområder som skal følges opp i kommunens arbeide. Samfunnsdelen og arealdelen 
har vært utarbeidet samtidig og dette har gitt rom for god samhandling mellom planene 
innenfor areal- og utviklingsstrategier. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 har 
følgende visjon, hovedmål og satsingsområder: 
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Visjon 
Attraktiv hovedstad i nord 
 

Hovedmål 

1. Bodø – Mennesket i sentrum 

2. Bodø – Smart og grønn 

3. Bodø – Motor i nord 

 

Satsingsområder 

1. Samskaping 

2. Livsfaser 

3. Folkehelse og mangfold 

4. Bærekraftig byutvikling 

5. Kulturbyen Bodø 

6. Kompetanse og innovasjon 

7. Vekstkraft og regional utvikling 

8. Sikkerhet og beredskap 

 

Hvordan arealene brukes i kommunen spiller en stor rolle i å nå kommunens strategiske mål. 
Areal er en ressurs det er begrenset av og kommunen må derfor vurdere nøye hvordan man 
benytter disse til det beste for samfunnet. Alle mål og satsingsområder legger føringer for 
kommuneplanens arealdel, men det er spesielt hovedmål 2 og satsingsområde 4 som direkte 
legger føringer for bruken av kommunens arealer. 

Hovedmål 2 omhandler målsettingen om å bygge en kompakt by og lokalsamfunn der nye 
løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn. 
Flyttingen av flyplassen gir store muligheter for Bodøsamfunnet for innovativ og bærekraftig 
byutvikling.  

Innenfor satsingsområde 4. Bærekraftig utvikling er det fem delmål: 

1. Det skal være mulig å leve og bo godt i hele kommunen.  

2. Kommunedelplanen for ny bydel skal legge til rette for bærekraftig byutvikling for 
framtida i Bodø. 

3. Næringsarealer skal tilrettelegges og utvikles ut i fra prinsippet om rett næring på rett 
sted. Grunnlaget for næringer som bruker naturen skal ivaretas og sikres. 
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4. Det skal bygges nok boliger, og boligene skal være gode og tilrettelagt ulike livsfaser 
og behov. Alle boliger skal ligge i nærheten av gode byrom og rekreasjonsområder 
som er attraktive, og holder høy standard. 

5. Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. Løsninger 
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran privatbilisme, og 
trygg skolevei skal prioriteres aller høyest. 

 

Andre kommunale føringer  

• Kommunal planstrategi 2016-2020 
• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 
• Boligplan 2018-2021 
• Strategisk arealplan 2017-2029 
• Strategisk næringsplan 2017-2021 
• Strategiplan havbruk Salten 2017-2027 
• Kommunedelplan for sykkel 2018-2030 
• Grønnstrukturplan 2018-2030 
• Kommuneplanens arealdel 2014-2026 
• Klimaplan 2014-2026 

Regionale og statlige føringer  

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
• Andre regionale føringer og planer 
• Nasjonal transportplan 2018-2029 
• Statlige føringer i nasjonale forventninger, forskrifter, rundskriv, stortingsmeldinger, 

statlige planbestemmelser mm. 
 

2.3 Utredninger og rapporter til planarbeidet 
 

• Handelsanalyser for Stormyra 
• Handels og trafikkanalyse for Mørkved sør 
• Lokalsenterstruktur 
• Vurdering av eksisterende hytteområder 
• Trafikkanalyse for Stormyra/Plassmyra 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

3 PLANPROSESS OG ARBEIDSFORM 
 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å vurdere behovet for revisjon av 
kommuneplanen en gang i hver kommunestyreperiode. Kommuneplanens arealdel ble sist 
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vedtatt av bystyret i juni/september 2014. Det er stor aktivitet på mange områder i Bodø, og 
det det er derfor behov for å rullere kommuneplanens arealdel i hver fireårsperiode. 

Arealdelen er et viktig styringsverktøy for bruk og vern av kommunens arealer. Arealdelen 
skal ha et langsiktig perspektiv og gi forutsigbarhet for befolkning og næringsliv, i tillegg skal 
arealdelen gjennomføre mål og strategier gitt i samfunnsdelen, samt følge opp nasjonale og 
regionale forventninger og retningslinjer. 
 

3.1 Organisering 
 

Planprosessen er gjennomført i tråd med de krav som er fastsatt i plan- og bygningsloven når 
det gjelder varsel om oppstart av planarbeid, samt høring/fastsetting av planprogram og 
høring av planforslag. Arbeidet med kommuneplanen er organisert slik at bystyret er den 
øverste beslutnings-myndighet og vedtar planprogrammet og endelig kommuneplan. 

Komite for plan, næring og miljø er politisk styringsgruppe for planarbeidet og vil være 
diskusjonspartner for den administrative prosjektledelsen. Byplan er ansvarlig for 
gjennomføringen av planarbeidet. Geodata har utarbeidet kommuneplankartet og lagt 
grunnlaget for de digitale kartløsningene. Andre kontorer som Byggesakskontoret, 
landbrukskontoret og kultur og oppvekstkontoret har vært delaktig i utarbeidelsen av ny 
kommuneplanens arealdel for 2018-2030.  

Figur 1: Illustrasjon over kommuneplanprosessen 
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3.2 Prosess og medvirkning 
 

Oppstart 

Oppstart av kommuneplanarbeidet ble varslet den 20.02.16. Administrasjonen presenterte 
planarbeidet for regionalt planforum to ganger underveis i planprosessen. Det har også blitt 
avholdt flere åpne informasjonsmøter: 

• Misvær – Kommunehuset 7. mars 2016 
• Tverlandet – Samfunnshuset 8. mars 2016 
• Kjerringøy – Ungdomshuset 9. mars 2016 
• Saltstraumen – Saltstraumen Hotell 14. mars 2016 
• Bodø sentrum – Bystyresalen, Rådhuset 15 mars 2016 

Administrasjonen har også hatt en rekke dialogmøter med ulike fagkontor internt i 
kommunen, interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt offentlige myndigheter. Frist for 
å komme med innspill til kommuneplanarbeidet var satt til 17. april 2016. 

Det kom inn 89 innspill til arbeidet, av disse var 34 konkrete arealinnspill. Etter dette har 
innspillene blitt gjennomgått og konsekvensvurdert. 

 

 

Høringsperioden 

Bystyret har i møte 26.10.2017 vedtatt å sende forslag til kommuneplanens arealdel ut på 
høring og offentlig ettersyn fra 11.november 2017 til 12.januar 2018. Det ble gitt utsatt frist til 
blant annet fylkeskommunen og Fylkesmannen. Uttalelser til planforslaget som er gitt etter 
høringsperiodens frist er også blitt behandlet. Alle som ble berørt av endringer i 
hytteområdene ble kontaktet skriftlig. 

Det er i tillegg gjennomført en begrenset høring på et fritidsboligområde i Misvær (H121) 
som ble lagt inn feil ved den ordinære høringen. Berørte myndigheter, interesser, grunneiere 
og naboer ble hørt i perioden 18. april – 4. mai. Det kom inn tre uttalelser uten vesentlige 
merknader til endret plassering av hytteområdet. Adkomst og hensyn til friluftslivet må tas 
ved regulering av området. Området har fått endret plassering i tråd med opprinnelig innspill 
fra Misvær grunneierlag og KU-skjema er oppdatert. 

 

Følgende møter er holdt i høringsperioden: 

Interne møter 

Administrasjonen har hatt en rekke møter med ulike fagkontor i kommunen. Dette omhandler 
arbeidsmøter for blant annet hensynssone landbruk, vurdering av hytteområder, samt 
kartlegging av friluftslivsinteresser i sjø og sjønære områder. 

Planforsalget har vært presentert i Rådmannens ledergruppe og i PNM-komiteen i to møter. 
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Regionalt planforum 

Kommunen har presentert ny kommuneplanens arealdel i regionalt planforum i november 
2017 og januar 2018. 

 

Dialogmøter 

Det er gjennomført dialogmøter om landbruk og reindrift med Fylkesmannen. 

Det ble lagt vekt på å få tidlig dialog med reindriftsnæringen. Det har ikke lyktes med å få til 
møter til tross for henvendelser fra kommunens side. Det er gjennomført et møte med 
Saltfjellet reinbeitedistikt våren 2016 i forbindelse med rulleringen. 

I tillegg er det avholdt to arbeidsmøter med reindriftsforvaltningen i forhold til vurdering av 
LNFR hensynssoner med fokus på reindriftsinteresser og eksisterende områder for 
fritidsbebyggelse. Det er også benyttet reindriftsnæringens distriktsplaner i dette arbeidet. 

Det har også blitt avholdt dialogmøter med fylkeskommunen om utvidelse av handelsområde 
i sentrum og innsigelsen til Stormyra handelsområde.  

Alle som har interesser i sjø og sjønære områder er blitt kontaktet og mange møter er 
gjennomført. 

 

Folkemøter 

20.11.2017 kl. 18.00, Litteraturalen, Stormen Bibliotek, ca 35 stk 

27.11.2017 kl. 20.00, Kommunehuset, Misvær, ca 20 stk 

29.11.2017 kl. 19.00, Saltstraumen hotell, Saltstraumen, ca 9 stk 

30.11.2017 kl. 18.30, Tverlandet samfunnshus, Tverlandet, ca 20 stk 

04.12.2017 kl. 19.00, Nyfjøsen, Kjerringøy, ca 15 stk. 

 

Åpent kontor og utstilling i biblioteket 

Planforslaget ble presentert blant annet i en utstilling 21.-22. november 2017 fra klokken 
12.00-21.00 begge dagene. Ansatte fra Byplan var tilstede for spørsmål om planforslaget og 
annet som folk ønsket å vite om overordnet arealplanlegging. 

Utstillingen var godt besøkt og Byplan fikk mange gode spørsmål om både planforslaget og 
andre saker som berører planlegging. Publikum var særlig interessert i byutvikling og om 
hvordan Rønvikjordene best kunne utvikles. 



 

15 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre møter 

Det er også gjennomført møter med politiske parti og andre interesserte ved forespørsel. 

 

Meklingsmøte 

Mekling ble gjennomført 8.juni i Fylkesmannens lokaler. Meklingen omfattet 3 av 4 
innsigelser. Innsigelsen om masseuttak i Vika, Misvær ble løst før møtet mens innsigelsene til 
næringsområde på Kvalnes og boligområdet på Øyran, Misvær ble løst i møtet. Partene kom 
ikke til løsning i saken om Stormyra handelsområde og saken oversendes dermed Kommunal 
og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. For mer om innsigelsene se side 101. 

4 INNHOLDET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

4.1 Innledning 
 

Bodø kommune skal ha en bærekraftig areal- og transportplanlegging som fastsetter 
grunnlaget for utvikling av en miljøvennlig by og framtidsrettede transportsystemer. I 
kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt langsiktige strategier for arealpolitikken i Bodø 
som kommuneplanens arealdel skal konkretisere. 

Arealpolitikken gir føringer for bruk og vern av de fysiske omgivelsene våre. Beslutninger om 
arealbruk må være langsiktige og forutsigbare for befolkningen og næringslivet. Kommunens 

Figur 2: Plansje fra utstillingen 
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arealpolitikk skal gjenspeile statlige og regionale føringer og vedtak, men samtidig skal 
kommuneplanen gi Bodø kommune sin retning for arealbruken. Arealbruken styres gjennom 
plan- og bygningsloven der kommunen har planmyndigheten. Statlige og regionale 
myndigheter har gjennom regionale planer, særlover og av hensyn til vesentlige statlige og 
regionale interesser, muligheter til å stoppe kommunens beslutninger om arealbruk. 
Kommunenes arealpolitikk må derfor utformes i samspillet mellom myndigheter, grunneiere, 
befolkningen og næringslivet. Åpne og inkluderende planprosesser er viktig for å få til et 
konstruktivt samspill mellom berørte parter i utforming av arealpolitikk og konkrete tiltak for 
ny arealbruk. 

Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt langsiktige mål om: 

• Utvikling av kompakt by og et sterkt sentrum 
• Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen 
• Ivareta naturverdier og landbruksnæringene og legge til rette for god utvikling av 

distriktene 
 
Ved denne rulleringen er det lagt til et nytt mål: 
 
• Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet 

 

Bodø kommunes areal består i hovedsak av «grønne» og «blå» areal. Den nye planen ivaretar 
i større grad disse områdene gjennom sterkere føringer om bruk og vern av landbruk og 
sjøarealene. 

Det er i denne kommuneplanen fremdeles et sterkt fokus på byutviklingsområdet siden det er 
her den største befolkningsveksten kommer, og det er her næringslivet ekspanderer. Videre er 
det i byutviklingsområdet at det i planperioden vil bygges store nye infrastrukturanlegg og det 
er i denne perioden at flyplassområdet skal omformes fra militær flybase til ny sivil lufthavn 
og med nye byutviklingsområder. 

Konkrete forslag til ny arealbruk, omforming av områder og bestemmelser for arealbruk gis i 
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er styringsverktøyet for gjennomføring 
av langsiktige mål og strategier. Denne kommuneplanen har en tidshorisont på12 år, men 
revideres i hver valgperiode. Revidering av kommuneplanens arealdel i hver valgperiode er 
positivt fordi det gir sittende kommunestyre mulighet til å legge føringer for arealbruk i tråd 
med sin politikk. Dette vil styrke forankringen blant beslutningstakerne. Jevnlig revidering 
betyr også at kommunen kan justere arealplanen i forhold til behov relativt raskt. Det er derfor 
ikke nødvendig å ha store arealreserver som legger beslag på areal som kan benyttes til andre 
formål. 
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4.2 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 

4.2.1 Samferdselsplanlegging i Bodø og sammenhengen mellom arealpolitikken 
og infrastrukturbygging 
 

Bodø by sin historie starter på Hundholmen plass i 1816. I mai 1940 ble byens sentrum 
bombet og dagens Bodø sentrum er bygd etter brente steders regulering. Den gamle 
bystrukturen med gatestruktur og kvartaler er i hovedsak bevart, og er en del av dagens 
moderne bysentrum. På 1950-tallet ble dagens flyplass bygd på Hernes, og Bodø ble en viktig 
forsvarsby. Flyplassen og militær aktivitet medførte betydelig flystøy. På 70-tallet økte byens 
befolkning sterkt, og det ble behov for å finne nye områder til boligbygging. 

Det er 2 faktorer som er vesentlig for å forstå dagens bystruktur i Bodø. Den ene er flyplassen 
med flystøysoner og den andre faktoren er jordvernet på Rønvikjordene. Etterhvert setter også 
Bodømarka-grensen en ramme for byutviklingen. Dette til sammen betydde at byen ble bygd 
østover mot Hunstad og Mørkved i hovedsak og noe nordover mot Skivika/Løpsmark. 

Båndbyen Bodø ble etablert. Områdene fra Mørkved, Sentrum til Løpsmark mellom 
markagrensa og sjøen omtales i plansammenheng som byutviklingsområdet. Tverlandet 
tettsted er også en del av byutviklingsområdet. 

Omtrent 85 % av kommunens befolkning bor innenfor byutviklingsområdet. Det meste av 
utbyggingsprosjekter og næringsvirksomhet i kommunen foregår her. Bodø har gjennom flere 
kommuneplanperioder hatt et langsiktig mål om «utvikling av kompakt by og et sterkt 
sentrum» 

Denne overordnede arealpolitikken har vært og er førende for utbyggingsmønsteret i Bodø. 
Den sterke føringen for satsing på sentrumsutvikling og kompakt by, har vært ett av de 
sentrale punktene i utviklingen av konseptet for ny by ny flyplass. Flytting av flyplassen og 
utviklingen av en ny bydel på arealene som har vært brukt til forsvarets virksomhet forsterker 
den videre satsingen på en kompakt byutvikling. I stedet for byspredning, kan Bodø nå bygge 
byen innover igjen. Dette vil ha stor betydning for behov og omfang av ny infrastruktur på 
kort og lang sikt. 

Bydelene Hunstad og Mørkved øst for Bodø sentrum, ble bygd ut på 70-90-tallet. På 80-tallet 
ble Nordland distriktshøgskole flyttet til Mørkved hovedsakelig pga. tomtesituasjonen i 
sentrum. Utbyggingen av disse bydelene førte til nærmest kork i trafikkavviklingen på Rv 80. 
Det ble derfor bygd ut en trefeltsvei med reversibelt midtfelt som åpnet i 1985. Videre ble det 
bygd firefeltsvei fra Hunstadmoen til Hunstad. 

I 2008 ble det vedtatt en kommunedelplan for ny riksvei 80 fra Naurstadhøgda til 
Thallekrysset. Som oppfølging av dette, startet arbeidet med Bypakke Bodø. Bypakken ble 
etablert gjennom et samarbeid mellom Bodø kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket 
(nå Bane NOR). 

Bypakke Bodø ble vedtatt lokalt i 2011 og i Stortinget 2014. Bypakken gir en ny innfartsvei 
til Bodø, løser køproblematikken mellom Sentrum og bydelene i øst, legger til rette for nye 
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gang- og sykkelveier og ny kollektivplan. Videre var togstopp Tverlandet en del av bypakken. 
Ca. 20 % av midlene i bypakken skal brukes på gang/sykkelvei, trafikksikkerhet og miljø. 
Bypakken er nå under gjennomføring og har en ramme på ca. 2,8 milliarder. Pakken er 
finansiert ved bidrag fra partene og bompenger. Bypakke Bodø styrker kollektivtransporten 
og inneholder en rekke tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet, som nye trygge kryssinger av 
bilveier og bygging av nye fortau. 

Det jobbes nå med en videreføring av bypakken, Ny by Bodø – smart transport. Statlige 
målsettinger for nye samferdselstiltak er endret siden vedtak av Bypakke Bodø. Da var 
hovedmålsettingen å bedre framkommelighet for alle trafikantene, inkludert 
kollektivtrafikken. Nå er de statlige målene sikker transport uten at utslipp av klimagasser 
øker, dvs. nullvekst i personbiltrafikken i byene. Det vil si at det må tas i bruk sterkere 
virkemidler for å redusere personbiltransport. Veksten i trafikk skal tas med miljøvennlige 
transportalternativer slik som kollektiv, gange og sykling. 

Kommunen har under utarbeiding flere delplaner som skal bygge smarte transportløsninger i 
Bodø som i fremtiden vil gi bærekraftig transport av så vel mennesker som gods. 

Det er utarbeidet ny kommunedelplan for sykkel. Planen inneholder hovedruter for sykkel i 
sentrum og ruter mellom bydelene. 

Jernbanen, RV 80, Bodø Lufthavn og Bodø havn er hovedelementene i det nasjonale og 
internasjonale transportsystemet for kommunen og regionen. 
  
Bodø kommunes politikk innen areal- og transportplanlegging er følgende: 

• Bygge kompakt sentrum 
• Bygge ut ledige tomter innenfor bydelene i byutviklingsområdet i øst for å utnytte den 

nye infrastrukturen som bygges. Ny infrastruktur vil gi bedre fremkommelighet for 
buss, og utbyggingen langs «kollektivåren» til Mørkved (universitetet), vil styrke 
befolkningsgrunnlaget for eksisterende bussruter 

• Områdene som bygges videre ut er: Hunstad sør og Bodøsjøen og ellers noen mindre 
områder i bydelene 

• Etter at ny flyplass er bygd, skal hovedsakelig all ny utbygging skje innenfor ny bydel 
på arealene forsvaret disponerer på flystasjonen i dag. Utbygging her kan tidligst starte 
når ny flyplass åpner (2024-2026) 

Utbyggingsstrategien som Bodø kommune følger og som er hjemlet i kommuneplanens 
arealdel og andre styringsdokumenter, sikrer langsiktig bygging av en kompakt by. 
 

4.2.2 Miljøvennlig bylogistikk 
Innen samferdselssektoren i Bodø jobbes det med flere prosjekter, som på kort sikt skal 
redusere utslippene i sentrumsnære områder, og på lang sikt gjøre transport i Bodø 
klimanøytral. Det gjennomføres også testing innen samferdsel for å identifiserer nye måter å 
løse transport og logistikk på med en målsetning om at disse skal være anvendbare i Bodøs 
nye bydeler. 



 

19 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

NORSULP er et prosjekt initiert av Transportøkonomisk Institutt og har som hovedmål å 
utarbeide retningslinjer til bruk ved etablering av bærekraftige logistikkplaner for norske byer 
og byområder. Bodø er sammen med Oslo og Trondheim en av tre byer som prosjektet har 
særlig fokus på. Som en del av prosjektet utarbeider Bodø kommune sin egen bærekraftige 
bylogistikkplan. 

Et levende sentrum betyr utstrakt transport av gods.  En bærekraftig bylogistikkplan handler 
om hvordan godstransport i Bodø kan gjøres grønn og samtidig mer kosteffektiv samt 
hvordan vi kan redusere avgasser og støy i sentrum og dermed forbedre bymiljø og gaterom. 

Drivers er et EU-prosjekt under Horizon 2020-paraplyen. Bodø kommune søkte sammen med 
London (England), Assen (Nederland) og Talling (Estland) EU om å bli testsite for førerløse 
kjøretøy. Bodø står midt i byens største samferdselsløft noen sinne, et samferdselsløft som 
sikrer god tilgang til Bodø sentrum uansett reisemåte. Kommunene ønsker å legge til rette for 
Mobility as a Service (MaaS) der byens innbyggere bytter bort eget personlig kjøretøy med en 
kombinasjon av mobilitetstjenester som tog, buss, sykkel, leiebil og taxi. 

For å kunne tilby et fullverdig MaaS i Bodø må imidlertid kommunikasjon og mobilitet 
internt i sentrumsområdene bedres. Dette kan blant annet skje gjennom mer kosteffektiv 
kollektivtransport enn dagens. I prosjektet Drivers forsøker man å oppnå økt kosteffektivitet 
gjennom bruk av førerløse kjøretøy. 
 

4.2.3 Kommunedelplan for sykkel 
Det skal utredes i Bypakke 2 prosjektet om ett av feltene på nåværende trefeltsveien mellom 
Hunstad og sentrum skal brukes som sykkeltrase. 

Kommunedelplan for sykkel er utarbeidet. Planen legger opp til en god utvikling av 
sykkeltilbudet i Bodø kommune. Dette kommer barn og unge til gode, men styrker også 
trafikksikkerheten for alle syklistene. 

Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2018. Sykkelplanen består av en langsiktig 
strategisk del, og en handlingsplan som beskriver hvilke ruter og tiltak som skal prioriteres i 
en 4-årsperiode. 

Den strategiske delen angir det framtidige sykkelveinettet for hele kommunen og ulike 
prinsippløsninger for sykkel. Den angir også hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved 
valg av løsning. Det er et mål i sykkelplanen at sykkelandelen skal øke som en del av 
overgangen til mer miljøvennlige reisevaner og i tråd med føringer i nasjonal transportplan. 

Planprogrammet ble fastsatt av Bystyret i møte 8. september 2016. Det ble vedtatt at 
sykkelstrategien skal inneholde et mål om minst 25 % sykkelandel i 2025. Andre målsettinger 
er at Bodø skal ha et sammenhengende rutenett for sykling, og det skal være god 
framkommelighet hele året. Det skal også være trygt å sykle. 
 

4.2.4 Parkeringspolitikk 
Parkeringspolitikken gir føringer for bruk av bil til viktige målpunkter, og har konsekvenser 
for miljø, trafikksikkerhet, tilgjengelighet til service, kultur og handel. 
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Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel stiller klare krav til omfanget av 
parkering og løsninger. Restriktive parkeringsbestemmelser med maksimumskrav gir føringer 
for at andre transportmidler enn bil gis prioritet. 

I forrige kommuneplan ble de tidligere vedtektene for parkering tatt inn i kommuneplanens 
arealdel og omarbeidet med egne bestemmelser. Parkeringsbestemmelsene er delt inn i soner. 
Sone A er sentrumskjernen, sone B hele byutviklingsområdet og sone C resten av kommunen. 

Hovedprinsippene fra den forrige planen videreføres i denne planen, inkludert 
frikjøpsordningen som gjelder for sone A. Det er gjort noen sentrale endringer som er listet 
opp under: 

• Sone B er utvidet til å gjelde hele byutviklingsområdet. Dette medfører at 
minstekravet til parkering blir senket i en større del av byutviklingsområdet, som 
Rønvik/Saltvern, Hunstad, Mørkved og Bodøsjøen. I forrige planperiode ble flere 
områder i daværende sone C planlagt med parkeringsbestemmelser for sone B, da 
disse ofte ble vurdert som bedre egnet for tettere boligbygging.  

• Det er satt inn maksimalkrav til parkering for boliger av alle størrelser i bykjernen 
(sone A) og for hybler i alle sonene. Dette medfører at det ikke kan planlegges for 
overdekning av parkering i bykjernen, og at det ikke vil være mulig å leie ut p-plasser 
til virksomheter utenfor området. Maksimalkravet er satt for å lage et grunnlag for et 
bedre grep på trafikken og parkeringssituasjonen i bykjernen. 

• «Idrettsanlegg» strykes som egen parkeringskategori og inngår i mosjonslokaler. For 
idrettsanlegg med mange tilskuerplasser gjelder egne bestemmelser. Hovedgrunnen er 
å finne et relevant grunnlag for å dimensjonere parkering for anlegg som i hovedsak 
brukes til trening. 

• Det er satt inn krav om dimensjonering av sykkelparkering etter antall elever for 
barne- og ungdomsskole. Tidligere ble dette dimensjonert etter bare årsverk. 

• Det er laget egne bestemmelser om utforming av sykkelparkering som sier noe om 
utforming, krav om overbygging og låsing, samt maksimal avstand fra hovedinngang. 

 
Tabell med parkeringskrav er satt inn i kommuneplanens bestemmelser § 3.2.1. 

Frikjøpsordningen innebærer at Bodø kommune må benytte fondet til etablering av nye 
offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg. Kvartal 99 er vedtatt bygget, og planlagt åpning er 
sommeren 2019, samtidig med at det nye Rådhuset ferdigstilles. 

Det foreslås at det i kommende planperiode jobbes videre med tilrettelegging av et anlegg 
under Anna Benoni-parken (øst for Bankgata). Området er i gjeldende arealplan avsatt til 
parkeringsanlegg. Rekkefølge, størrelse og atkomstløsning mv. utredes gjennom egne saker 
og gjennom detaljregulering. 
 

4.2.5 Trafikksikkerhetsplanen 
Bystyret har vedtatt å forlenge gjeldende trafikksikkerhetsplan ut 2018, og det er samtidig 
meldt oppstart om rullering av planen. Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og 
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fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltakene i planen er i hovedsak 
utledet av «Trafikksikker kommune»-konseptet, med de føringene og satsingsområdene som 
ligger der. 

Det er som nevnt avsatt store ressurser i Bypakke Bodø til gange, sykkel, trafikksikkerhet og  
miljø. Det antas at det tar fem til syv år før alle tiltakene er gjennomført. Bypakke Bodø vil 
dermed levere viktige trafikksikkerhetstiltak i hele perioden denne planen omhandler. 
 

4.3 Kompakt og miljøvennlig byutvikling 
 

4.3.1 Ny bydel - Ny flyplass – smart Bodø 
Ny flyplass 

I årene fremover skal det planlegges og bygges en ny lufthavn 900 m sørvest for dagens 
lufthavn. Samtidig skal Forsvarets Hovedflystasjon avvikles i Bodø og flytte til Ørland. 
 

Ny bydel  

Forsvaret og dagens lufthavn etterlater seg et område på omtrent 5000 daa. Det gir Bodø en 
mulighet til å utvikle byen videre sørvestover sør for Olav Vs gate. På dette området skal det 
bygges en bydel hvor størstedelen av Bodøs vekst skal tilrettelegges. Dette betyr at bydelen 
skal planlegges for bygging av omtrent 15 000 boliger og etablering av 20 000 arbeidsplasser 
i 2065. 

Som i resten av byområdene i Bodø skal utvikling av denne bydelen ha fokus på kompakt by 
der jobb, skole og andre dagligdagse gjøremål skal være i kort avstand til hjemmet. I tillegg 
skal det være kort vei til uteområder, parker og andre offentlige møteplasser. Boligprosjekter 
skal også stimuleres til å tilby et mangfold av boligtyper tilpasset ulike familiestørrelser og 
brukergrupper. Dette er med på å skape gode og trygge bomiljø, og det skal være attraktivt å 
forflytte seg i byområdene til fots, på sykkel eller kollektivt. 

Den nye bydelen skal kobles sammen eksisterende byområder og sammen skape en by basert 
på kompakt og bærekraftig byutvikling med fokus nullutslipp, fornybare ressurser og 
energikilder. Boliger skal være skjermet for framtidig naturhendelser og byområdene skal ha 
soner skjermet for vær og klimaendringer. 

I 2018 vil planarbeidet være i gang. Første utbyggingstrinn er relokaliseringen av nye Bodø 
lufthavn, og skal planlegges gjennom en områderegulering. Dette planarbeidet er et samarbeid 
mellom Bodø kommune og Avinor, og har et mål om ferdig reguleringsplan i løpet av 2019. 
Parallelt vil arbeidet med en kommunedelplan for den nye bydelen pågå, men med et lengre 
tidsperspektiv for ferdigstillelse. 
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Smart City – Smart Bodø 

Begrepet Smart City er blitt mye brukt de siste årene, men har ikke en bestemt definisjon. 
Smart City som visjon knytter seg som oftest til effektiv og miljøvennlig byutvikling i 
hovedsak ved hjelp av teknologiske løsninger i samspill med informasjonsteknologi. Ved 
hjelp av innhenting av samtidsdata fra it-systemer og innbyggere vil man bedre kunne 
kontrollere og analysere prosessene i byen. Disse dataene blir videre benyttet til å utvikle 
byen til en effektiv, kostnadsbesparende og miljøvennlig by. Figur 2 viser en skjematisk 
framstilling med mulige teknologiske løsninger i en smart city. 

 

 

Figur 3: Skjematisk fremstilling av teknologiske løsninger tilknyttet Smart Bodø 

Bodø kommune har sin egen Smart City-strategi gjennom prosjektet Smart Bodø. I dette 
prosjektet har man lagt til grunn en bred tolkning av Smart City-begrepet med en 
internasjonalt anerkjent modell i bunn (figur 3), og der alle prosjekt skal bidra til det grønnes 
skiftet. Mennesket skal stå i fokus og prosjekter i Smart Bodø skal stimulere kreativitet og 
innovasjon ved hjelp av medvirkning av byens innbyggere, men også i næringslivet. Basert på 
å planlegge og bygge en helt ny bydel i tilknytning til eksisterende byområder, gis det store 
muligheter til forskning og utvikling av teknologier og gjerne i forbindelse med byutvikling. 

En stor brikke innenfor smart cities handler om å legge til rette for en bærekraftig byutvikling 
hvor det satses blant annet på nye energiformer og nullutslippsbygg for å redusere 
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klimagassutslipp. Innenfor smart levemåte inngår tilrettelegging for folkehelse, opplevelser, 
kulturliv og gode offentlige arenaer til det sosiale liv. Nært tilknyttet til folkehelse er smart 
mobilitet og infrastruktur som handler om å legge til rette for gange og sykkel. En annen 
viktig del av dette dreier seg om å gjøre kollektivtransport mer attraktivt, og mer aktuelt enn 
privatbilbruk. Her inngår bruk av intelligente transportsystemer (ITS) som gjør det lettere for 
innbyggere å ta i bruk kollektive reisemetoder, og selve driften av kollektivsystemet. 

 

Figur 4: Modell for tilnærmingen til Smart City i prosjektet Smart Bodø 

 
I Bodø operasjonaliserer vi «det grønne skiftet» gjennom en rekke av våre satsingsprosjekter. 
«Zero emission neighbourhoods» (ZEN – nullutslippsnabolag) hvor Bodø er et av 7 
pilotområder i Norge, Førerløse busser (drevet av elektrisitet) samt E – lighthouse 
(energiøkonomisering og fornybar energi) er tre internasjonale prosjekter som Bodø er dypt 
involvert i. På nasjonalt plan samarbeider vi med de andre store byene i landet som Oslo, 
Trondheim og Stavanger innenfor en rekke prosjekt knyttet til samferdsel. Det dreier seg blant 
annet om bærekraftig logistikk og rennovasjonsløsninger. Utover dette har kommunen en 
rekke prosjekter gående i de ulike avdelingene. Dette gjelder alt fra utnyttelsen av 
velferdsteknologi i helse og omsorg, til innføring av IKT basert læring i oppvekst og kultur, til 
en rekke digitaliseringsprosjekt blant annet innenfor teknisk avdeling. 
 

4.3.2 Ekspertteamets (UPATs) råd om byutvikling i Bodø 
Gjennom prosjektet Ny by – Ny flyplass og Smart Bodø ble det opprettet kontakt med FN-
organisasjonen UN Habitat som arrangerte en såkalt UPAT-workshop i Bodø i mai/juni 2017. 
Et UPAT er et team med eksperter på byplanlegging som kan gi råd og veiledning til hvordan 
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byer kan løse konkrete utfordringer, samt utnytte sine fortrinn og muligheter. Målet var å få 
råd for videre samfunnsplanlegging i Bodø etter at lufthavnen er flyttet.  

Noen av hovedproblemstillingene teamet jobbet med var å vurdere:  

• Mulighetene og utfordringene en byutvidelse inn i flyplassområdet kan medføre, og 
hvordan området best kan kobles til og integreres i eksisterende by, inkludert 
rollefordelingen mellom de ulike eksisterende og fremtidige byområdene  

• Hvilke planprosesser og tiltak som bør igangsettes eller gjennomføres for å forberede 
byutvidelsen, og gi anbefalinger til strategier for en bærekraftig, produktiv bruk og 
forvaltning av området.  

• Anbefalinger til strategier og løsninger for utviklingen av Smart Bodø, slik at 
programmet kan bidra til innovasjon og utvikling av lokale løsninger for det grønne 
skiftet, og hvordan flyplassområdet kan bidra som en katalysator for utvikling av 
lokale grønne løsninger, som kan skape verdier nasjonalt og globalt.  

Hovedanbefalingene til teamet er summert opp i fire fokusområder: 

1. Smart identitet: Fokus på å skape en kompakt og attraktiv by ved å prioritere fortetting i 
sentrum.  

2. Smart vekst: En langsiktig strategi med fokus på effektiv arealdisponering, hindring av 
byspredning og vekst rundt selvforsynte sentra.  

3. Smart økonomi: Skape nye vekstklynger for et grønt teknologimarked sammen med det 
nye logistikk-knutepunktet.  

4. Smarte og grønne koblinger: Forsterke forbindelser mellom land og sjø, og utnytte, 
bevare og forsterke eksisterende naturverdier. 

 

Figur 5: Illustrasjon av fase 3: 2035-2050 
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Anbefalingen er tegnet ut i tre faser fra 2015 til 2050. I den siste fasen, vist i figur 5, ser 
ekspertteamet for seg en fullstendig transformasjon fra industri og næring til blandet arealbruk 
med boliger av Rønvikleira og ut mot Nyholmen. Det er også foreslått en sammenhengende 
havnpromenade fra det nye havneområdet i vest og helt til Nyholmen. Tegningen viser at 
arealet knyttet til dagens flyplass i hovedsak brukes til havn og industri, og er et reserveareal 
for fremtidig butvikling med blandet arealbruk. Transformering av handelsområdet rundt City 
Nord lanseres også som en mulighet. 

Bodø kommune er fornøyd med teamets innstas over en hektisk uke, og ser på rådet som et 
viktig innspill til kommunens videre utvikling. Likevel mener Bodø kommune at 
byutviklingen bør skje på arealet til tidligere Hovedflystasjon i første omgang, og at utvikling 
av Rønvikleira må skje på et senere tidspunkt. Rådet blir tatt videre inn mot arbeidet med 
kommunedelplan for etterbruken av hovedflystasjonen. Det vil bli framlagt i 2018 en sak om 
oppstart av dette planarbeidet. Hovedelementene i arbeidet vil blant annet være å definere 
utviklingen fremover gjennom grøntstruktur, arealbruk, utbyggingsrekkefølge og muligheter 
for langsiktig utvikling av havn og jernbane.   

Konklusjonene til UPAT-teamet og kommunens vurdering av disse er nærmere beskrevet i 
vedlegg;  «Ekspertteamet «UPATs» råd om byutvikling i Bodø». 

 

4.3.3 Lokalsenter 
Det er i forbindelse med kommuneplanarbeidet gjort en analyse som har til hensikt å 
kartlegge lokalsentrene innenfor byutviklingsområdet i kommunen. Hensikten med analysen 
er å si noe om utviklingen av lokalsentre i kommunen og hva slags arealbruk det bør legges til 
rette for i og i nærheten av disse. Analysen vil danne et grunnlag for en strategisk 
arealplanlegging for lokalsenterstruktur, slik at det blir enklere å samordne areal- og 
transportplanleggingen i fremtiden. 

Et lokalsenter bør inneholde nærmiljøfunksjoner slik at folk kan gå, sykle eller bruke 
kollektivtransport på sine daglige reiser. Det finnes ulike definisjoner av et lokalsenter. I 
analysen er det lagt til grunn en tredeling av ulike typer sentre ut fra den geografiske 
rekkevidden til virksomhetene i senteret. Et lokalsenter er et senter med flere typer 
virksomheter og kan ha en variert sammensetning av disse. Virksomhetene henvender seg til 
nærmiljøet, men lokalsenteret kan også ha andre typer virksomheter som har større geografisk 
rekkevidde enn nærmiljøet. 

Analysen vil i første omgang fungere som et kunnskapsgrunnlag, og temaet vil tas opp ved 
neste revidering av kommuneplanens arealdel. Analysen er avgrenset til sentre innenfor 
byutviklingsområdet. Utredningen foreligger i vedlegg. 
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Figur 6: Oversikt over lokalsentre som er kartlagt. Lokalsentre vises med nummer. Nærsentre vises med 
markørsymbol. Det er i analysen fokusert på lokalsentrene 
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Figur 7: Prinsipp for lokalisering av boliger, service og arbeidsplasser for å oppnå redusert biltransport. Figuren er 
hentet fra Strømmen, 2001 

 
Viktige prinsipper for utvikling av lokalsentre: 

• Høy tetthet: boliger og arbeidsplasser. Tett arealbruk gir mulighet for et mer 
konkurransedyktig kollektivtilbud. 

• Et lokalsenter må være lite i utstrekning (mindre enn 600 m) og ha en høy tetthet. 
Næringsvirksomhet skal lokaliseres nærmere enn 300-400 meter fra sentral holdeplass. 
Besøksintensive virksomheter bør ligge nærmest lokalsenter og holdeplass. 

• Flest mulig av virksomhetene bør lokaliseres i nærheten av hverandre i lokalsenteret. 
• Gode gang- og sykkelforbindelser til lokalsenteret og gode gangforbindelser innad i 

lokalsenteret. Det kan være mangel på gangforbindelser, fortau, sykkelparkering osv. 
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Mørkved Bydelssenter 

 

Figur 8: Avgrensning av område med krav om områdeplan 

I planperioden skal det lages en områderegulering for Mørkved bydelssenter i tråd med 
prinsippene for lokalsenterutvikling. 

Figur 8 viser en avgrensning av området som har krav om områderegulering. Denne 
avgrensningen er ikke endelig, og vil kunne justeres når planprosessen starter opp. Det bør 
spesielt vurderes om forbindelsen ned til Mørkvedlia idrettspark må inngå i planområdet. 
Området grenser til større boligområder i nord, Nord universitet i vest, Studentbarnehagen i 
sør og Mørkved sykehjem i øst. Dette er lokalsenteret for tusenvis av mennesker som bor i 
bydelen, og inneholder boliger i to leilighetsbygg, to dagligvarebutikker, serveringstilbud og 
ulike tjenester, bla. apotek og 2 legesenter. 

Mørkvedsenteret i dag gir inntrykk av en noe tilfeldig arealbruk og preges av næringsbygg 
med relativt lav kvalitet og store asfalterte flater. Det ligger en noe utydelig torg- og 
gågatestruktur i området, som er et godt utgangspunkt for videre utvikling. Området er godt 
besøkt, og fungerer på ulike måter som en møteplass i bydelen. 
 

4.3.4 Grønnstruktur 
Ny Grønnstrukturplan er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan til kommuneplanens 
arealdel (KPA) og ble vedtatt i Bystyret september 2017. 

Bodøs nærhet til marka og fjorden gir store muligheter for bynære natur- og 
friluftsopplevelser. Større og mindre grøntområder, grøntdrag og innslag av trær og 
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vegetasjon langs veier, gater og byrom har stor visuell, rekreativ, økologisk og kulturhistorisk 
betydning. Befolkningsvekst og fortetting i byutviklingsområdet medfører økt 
utbyggingspress på grønnstrukturen. Det understrekes at økologiske arealprinsipper må 
etterstrebes, ikke bare med tanke på byøkologien. Prinsippene ivaretar også tilgjengelighet og 
bruk på en god måte. 

Hensikten med grønnstrukturplanen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor 
byutviklingsområdet i en situasjon med forventet befolkningsvekst og fortetting. 

Planen skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i tråd med overordnede statlige 
føringer. Der en ønsker gode bomiljøer med tilgang på grøntområder og møteplasser. Der en 
ønsker god arealforvaltning, mindre forurensning, bedre kollektivtilbud og gode sykkelveier. I 
tillegg må boligene tilpasses den aldrende befolkningen og sikre at folk kan bo hjemme lengre 
med ny velferdsteknologi. 

Grønnstrukturen er viktig for alle. Spesielt for barn, unge, eldre og andre som er mindre 
mobile enn øvrige innbyggere, og som er avhengig av gode nærmiljø og trygge ganglinjer 
mellom uterommene for å være ute og i aktivitet. Målet er at beboere skal ha en park eller 
tilgang til grøntområder innenfor 200 meter fra der de bor. Dette for å få tilfredsstillende 
tilgjengelighet. Tilgjengelighet må beskrives i reguleringsplaner. Eventuelle krav til 
tilrettelegging i parker/grøntområder utenfor egen eiendom må sikres gjennomført gjennom 
rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplaner. 

Sentrum skal tilrettelegges bedre for uteopphold. Gaterom og ganglinjer planlegges med vekt 
på menneskelige dimensjoner. Universell utforming vektlegges. Når det gjelder 
grønnstrukturen er valg av planteslag, samt planer for drift og vedlikehold viktige 
komponenter i forhold til universell utvikling. 

Enkelte hevder at det er lite aktivitet i parkene i sentrum av Bodø, og det spørres hva dette kan 
skyldes. Våren 2017 har Byplan deltatt på workshops og har observert «livet» i parkene. Det 
er markant økning i parkbesøk på fine værdager i forhold til gråværsdager. Noe som er 
sammenfallende med hageeieres bruk av sine nærmeste uteområder - hagene. En økt bruk av 
nærmiljøene krever enkel og trygg atkomst, gjennomtenkte møteplasser og tilrettelegging for 
aktivitet. 

I de kommende år vil det skje mye i Bodø sentrum i forhold til tilrettelegging for uteopphold. 
Det kan nevnes universell utforming i Anna Benoniparken, oppgradering av Leif Jönssons 
plass, opprusting av Rådhusparken/Solparken, tilrettelegging av aktivitet i kvartal 99 samt 
uteoppholdsfokus på gatebruken i nye prosjekt som f.eks. Storgataprosjektet (shared space). 

Hva angår kulturminner i grønnstrukturen har grønnstrukturplanen begrenset seg til å omfatte 
krigskulturminner. 
 
Grønnstrukturplanens viktigste elementer 

Planen legger til grunn at alle innbyggere skal ha tilgang til ulike typer byrom. Anbefalinger 
om tilgang til ulike typer byrom er dokumentert i grønnstrukturplanen.  
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Planen legger føringer for sikring av en grønnstruktur av parker, skolegårder, lekeplasser, 
annet uteoppholdsareal, natur- og friområder og grønne korridorer innenfor 
byutviklingsområdet gjennom krav til utarbeidelse av ulike handlingsplaner. Strukturen 
omfatter grøntområder av ulik størrelse og type, med ulik grad av opparbeiding og allmenn 
tilgjengelighet. 

Hva angår kulturminner i grønnstrukturen har foreliggende plan begrenset seg til å omfatte 
krigskulturminner. 
 

4.3.5 Klimatilpasning 
Klimatilpasning omhandler vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene 
av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte 
av fordelene. 

Klimatilpasning er relevant for arealplaner hvis de berører interesser eller verdier som kan 
påvirkes av klimaendringer. I praksis betyr dette at temaet vil være relevant for de aller fleste 
planer – men det vil variere hvor stor betydning tilpasning vil ha. 

Når man vurderer hvordan ulike arealer bør benyttes, er det viktig å ta hensyn til 
klimaendringer. Det er også viktig å se bruk av ulike arealer i sammenheng. En 
hensiktsmessig planlegging av grønnstruktur i byer kan for eksempel redusere problemer som 
følge av intens nedbør. Også når natur brukes som forebyggende element, er det viktig å se 
ulike arealformål i sammenheng.  Kommuneplanens arealdel er viktig for klimatilpasning som 
miljøhensyn. 

Nordland har fått sin egen klimaprofil. Klimaprofil Nordland viser  hva slags klima som 
venter oss i tida som kommer, og vi kan forevente et våtere og varmere klima. Den viser blant 
annet at det blir stadig viktigere å planlegge for riktig lokalisering av nye utbyggingsområder. 

Klimaendringene gjør seg gjeldende i stadig økende grad, og vil slå ulikt ut i ulike deler av 
landet. I løpet av dette århundret er det beregnet at temperaturen i Nordland vil øke med ca 5 
grader, og mest om vinteren. I tillegg vil nedbørsmengden øke med ca 15 %, og intensiteten i 
nedbøren vil øke. Dette vil føre til at regnflommene i lavtliggende kystnære vassdrag blir 
større. Økt forekomst av intens nedbør lokalt øker sannsynligheten for flom i tettbygde strøk 
og i små bratte vassdrag, som raskt reagerer på regn. Mindre bekker og elver kan finne nye 
flomveier. Samtidig vil gradvis reduserte snømengder føre til at omfanget av 
snøsmelteflommer avtar. 

Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, og sørpeskred. Det er derfor grunn til økt 
aktsomhet mot disse skredtypene. 

Havnivået vil stige, både som følge av avsmelting av is og fordi temperaturen i havet øker. På 
grunn av at landhevingen er forskjellig i ulike deler av fylket, forventes havnivåstigningen for 
perioden 2081-2100 å ligge på 16 - 54 cm. Stormflo og bølger vil slå lengre inn på land. 
Bebyggelse og infrastruktur der det så langt ikke er registrert skade vil dermed kunne bli 
rammet. 



 

31 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

Klimaendringene kommer, graden av endringer og konsekvensene av dette vil avhenge av om 
vi klarer å nå målsettingen som ble gitt på FN’s klimakonferanse i Paris om å begrense 
økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 0C over før-industrielt nivå og 
etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 0C. 

 

Endringer 

I denne KPA er hele eller deler av hytteområder som ligger i rasutsatte områder tatt ut. Videre 
har en gjennom Grønnstrukturplanen vedtatt å utarbeide en handlingsplan for 
overflatevannshåndtering. Likeledes er det vedtatt handlingsplaner for utvikling og bruk av 
grønnstrukturen. Der vil ett(av flere) fokusområder være hvordan en bruker grønnstrukturen 
til å møte klimautfordringer som vind, vann og skred. 

Innspill er vurdert utfra forventning om økt nedbør som vil kunne gi økt hyppighet av skred 
som er knyttet til regnskyll/ flom og snøfall. 

Ut over disse endringene har en ved denne revisjonen valgt å endre bestemmelsene knyttet til 
Miljø og Klima slik at en reduserer risiko for at verdier går tapt ved flom, stormflo og 
bølgepåvirkning. Tabell over nye reviderte byggegrenser mot sjø er tilpasset sist oppdaterte 
prognoser gitt av Fylkesmannen i Nordland og det er gitt fastsatt byggegrenser for alle 
sikkerhetsklasser, jf. TEK 17. 
 

4.4 Rønvikjordene 
Det er gjort en vurdering over behovet for arealene avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting 
og næring på Rønvikjordene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Mindre endring av KPA 2014-2026 
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Areal til offentlig eller privat tjenesteyting 

I forrige planperiode kom det ingen konkrete behov for å benytte områdene som er avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting. Det er allikevel nyttig å ha sentrale arealer i reserve dersom 
behovet skulle vise seg i fremtiden. Det er avsatt 135 daa med arealer til offentlig eller privat 
tjenestyring på Rønvikjordene mellom Thalleveien og Junkerveien. Disse er fordelt på tre 
områder som i kommuneplanens arealdel er kalt O1, O2, O3 og O4 (se figur 9). Det er lite 
som tyder på at det er behov for så mye areal til dette formålet i området siden 
kommuneplanens arealdel ikke legger til rette for noen større utvikling i Saltvernområdet og 
andre bynære arealer også kan benyttes. Det er derfor vurdert om hele eller deler av områdene 
kan endre arealbruk til LNFR. 

Driften på Bodin gård var i 2011 vedtatt lagt ned. Dette har etter den tid endret seg og 
Nordland fylkeskommune leier nå ut gården og jordene til andre drivere. Det er svært positivt 
for Bodø at det drives aktivt bynært landbruk. Bodø kommune må derfor tilrettelegge arealene 
rundt Bodin gård slik at det kan drives gårdsdrift. Siden behovet rundt Bodin gård er større for 
landbruksarealer enn for offentlige formål er O3 i kommuneplanen satt av til LNFR. I tillegg 
er O2 redusert i størrelse for å oppnå et bedre forhold mellom Bodin gård og Rønvikjordene. 
O1 blir liggende innesperret mellom tre veier. Dette området har potensiale til å utvikles uten 
at det kommer i noen vesentlig konflikt med ivaretakelse av Rønvikjordene som bynært 
landbruk og rekreasjonsområde. O1 foreslås dermed videreført for fremtidig offentlig eller 
privat tjenestyring i tråd med helse- og omsorgsavdlingens uttalelse. O4 videreføres for å 
tilrettelegge for kommunens bydrift og fylkeskommunens bussdepot. 
 
Næringsarealet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

 

 

Næringsarealet er vist i figur 9 ovenfor og er satt av i forrige kommuneplanens arealdel som 
fremtidig bebyggelse og anlegg med krav om at det utarbeides områdereguleringsplan. 

Situasjonen i byen har endret seg siden 2011 da kompromissvedtaket for Rønvikjordene ble 
gjort. Kampflybasen ble vedtatt flyttet i 2012, Bodø kommune kjøpte Vågønes gård i 2016 for 
å sikre området for fremtidig grønn utvikling, flyplassen ble vedtatt flyttet i 2017 og det ble 
dermed frigjort store arealer som kan benyttes til blant annet næring. 

Rønvikjordene har stor verdi som bynært landbruk og gir Bodø en kvalitet som skiller Bodø 
fra andre byer. Rønvikjordene med Bodøelva er et viktig rekreasjonsområde for byens 
befolkning og gir en grønn akse mellom Bodømarka og sjøen. Ved utvikling på 
flyplassområdet vil en slik akse bli enda viktigere. 

Når Bodø nå har mulighet til å utvikle en ny bydel må også utviklingen skje slik at byen 
fremstår som smartere og mer miljøvennlig. Prinsippet om rett virksomhet på rett sted vil 
være avgjørende. En etablering av arbeidsintensiv næring på nordsiden av riksveien vil ikke 
være optimal med tanke på målet om en kompakt byutvikling hvor arbeidsintensive næringer 
skal plasseres slik at gange, sykkel og kollektiv skal være foretrukket transportmiddel. 

Årsaken til at deler av Rønvikjordene ble lagt inn som næringsareal var at man ikke så noen 
andre alternativer for bynært areal i denne størrelsen. Nå har man mulighet til å etablere denne 
type næring andre steder og kan derfor bevare Rønvikjordene som bynært landbruk og 
rekreasjonsområde. Det vil være et behov for næringsareal i Bodø frem til flyplassarealet er 
klart til utvikling. 

Næringsarealet ligger i nær tilknytning til hovedveinettet og sentrum. Området er enkelt å 
bygge ut og bygninger kan lett knytte seg til fjernvarmeanlegget. Planarbeid for arealet er i 
oppstartsfasen. 
 

4.4.1 Utbyggingsalternativer for Rønvikjordene 
Kommunen var under høringen interessert i å belyse ulike sider ved å endre arealbruken fra 
næring til LNFR. Kommunen ville ha begrunnede uttalelser på hvilken løsning som burde 
velges. 

Alternativ 1: 

O1 forblir offentlig eller privat tjenesteyting 
O2 formålet for offentlig eller privat tjenesteyting reduseres og resterende areal tilbakeføres 

til LNFR 
O3 tilbakeføres til LNFR 
O4 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  
N1 forblir som bebyggelse og anlegg (næring) med krav om områderegulering 

Figur 10: Utsnitt forrige kommuneplanens arealdel. N1 vist med Baf hensynssone H710 – 
bånd legging for fremtidig vedtak. Områder for offentlig eller privat tjenesteyting er vist 
som Tf. 
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Alternativ 2: 

O1 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  
O2 formålet for offentlig eller privat tjenesteyting reduseres og resterende areal tilbakeføres 

til LNFR 
O3 tilbakeføres til LNFR 
O4 forblir offentlig eller privat tjenesteyting 
N1 tilbakeføres til LNFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Alternativ 1 

Figur 12: Alternativ 2 

O4 

O4 
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Alternativ 3 

Det ble lagt inn et alternativ 3 for Rønvikjordene, der O1, O4/Nepåkeren og hele O2 
tilbakeføres til LNFR i tillegg til områdene som tilbakeføres i alternativ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen mottok 19 uttalelser knyttet til bruken av Rønvikjordene. En utfyllende 
beskrivelse og vurdering finnes i kapittel 5. 

Sluttbehandling 

Det vises til Bystyrets vedtak nr 9 den 7.2.2019 i sak 19/12 side 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 14 Kartutsnitt som viser bystyrets vedtak i sak 19/12. N1 er her vist som lilla område med betegnelsen BN. 
Arealet til næring er redusert fra 110 daa til 75 daa og 35 daa tilbakeføres til LNFR. 

Figur 13: Alternativ 3 

O4 
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4.5 Bodø sentrum 
 

Utviklingsstrategi 

Bodø har utviklet seg fra 1800-tallets havneby til å bli en liten storby i norsk målestokk. Det 
har tatt over 200 år å bygge byen slik den fremstår i dag. Fortsetter befolkningsutviklingen i 
samme fart som nå, vil det være behov for flere nærings- og boligområder innen kort tid. 
Hvor andre byer i vekst er nødt til å utvide bygrensene eller bygge oppover, har Bodø fått 
muligheten til å «vokse innover» ved å transformere arealet på flyplassen. 

Etter flytting av flyplassen i Bodø gjøres et areal tilsvarende hele dagens sentrum tilgjengelig 
for byutvikling. Dette arealet skal utvikles i sammenheng med eksisterende bebyggelse og gis 
funksjoner som byen ikke har i dag eller som komplementerer dagens funksjoner. Området 
skal fremstå som en videreutvikling av byen og et av de viktigste momentene blir hvordan 
sentrums ulike områder kan knyttes sammen og fungere som helhet. Infrastruktur både for 
varer, tjenester og personer er en av nøklene i denne sammenhengen. 

Sentrum bydel kan i dag sies å ha to ulike områder, eksklusive boligområdene; Bykjernen og 
Stormyra. Når byen skal utvikles videre er utgangspunktet at sentrum bydel samt den nye 
bydelen vil få fire hovedområder. Bykjernen og Stormyra utvikles videre, mens den nye 
flyplassen kan ses i sammenheng med muligheten for å etablere en havn på Langstranda. På 
den måten vil man kunne etablere et intermodalt knutepunkt hvor ulike typer næring og 
industri kan etablere seg. Mot Bodøsjøen vil det være mulig å få til en bolig- og byutvikling 
som benytter moderne kunnskap og mer miljøvennlige løsninger. 

For at utviklingen skal skje på best mulig måte er det viktig at den er planlagt og følger en 
overordnet strategi. Strategien for utviklingen av den «nye byen» er i så måte en polysentrisk 
bymodell hvor det satses på å utvikle de fire hovedområdene med infrastruktur mellom dem 
(se figur 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Polysentrisk bymodell 
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Status  

Bykjernen er i endring. Nerbyenplanen nærmer seg gjennomføring, og kulturkvartalet 
Stormen har blitt en internasjonal suksess, som har fått flere prestisjetunge arkitekturpriser. 
Kulturkvartalet er svært godt besøkt og har tilført sentrum nye kvaliteter knyttet til opphold 
og opplevelser. Stormen har bidratt til å endre manges oppfatning av byen. De nye 
byrommene på Sandkaia, i Storgata og etableringen av havnepromenaden øker potensialet for 
opphold og byliv ytterligere, og flere nye butikker og restauranter har etablert seg her i de 
siste årene. 

I forrige planperiode ble det igjen åpnet for boligbygging i indre bykjerne, og dette har ført til 
flere store boligprosjekter i bykjernen. Det antas at folketallet i indre bykjerne vil dobles når 
disse prosjektene blir realiserte, og dette vil føre til en økt bruk av byen og byrommene. Dette 
vil gi positive effekter for bylivet og aktørene i Bodø sentrum. 

Samtidig endrer byens bygde miljø seg. Kommuneplanen legger opp til bygg av en større 
skala enn den eksisterende etterkrigsbebyggelsen, og stedvis er det utfordrende med forholdet 
til vernet og eksisterende bebyggelse, sol, vind og skygge. Bodø har relativt små kvartaler, og 
det krever nøye vurderinger av områdets kvaliteter for å lykkes med å fortette byen ved å 
oppføre større bygninger. 

Denne kommuneplanen viderefører og videreutvikler fokuset på byggenes første etasje, 
byrommene og god arkitektonisk utforming. Boligprosjektene har i seg selv et potensiale til å 
bidra til bylivet, og det er viktig at den fysiske utformingen følger opp dette. 
 
Endringer 

• Utviklingsområde øst er endret fra krav om samlet områderegulering til krav om 
kvartalsvis regulering. 

• Det er anvist to nye utviklingsområder ved Speiderveien og Sivert Nielsens gate. 
• Det åpnes ikke lengre for punkthus i de uregulerte sonene langs gamle riksvei. Den 

generelle rammen for utnyttelse er økt i de aktuelle sonene. 
• Temakartet for skjermings- og utviklingsområder er tatt ut. Skjermingsområdene er 

videreført gjennom bestemmelsene. Byggehøyden i de tidligere «utviklingsområdene» 
er redusert noe, mens utnyttingsgraden er økt. 

• Det er gjort mindre endringer i bestemmelser for utforming, knyttet til variasjon av 
høyder, bruk av første etasje o.a. 

 

Mål og definisjoner 

Sentrum er definert som området vest for RV 80 og nord for flyplassen/Olav V gate. 
Bykjernen er definert som sone 1 innenfor sentrum som vist på kartskisse under. Indre 
bykjerne er området nord for Kongens gate mellom Bankgata og småbåthavna. 
Kommuneplanens arealdel skal gi tydelige og forutsigbare rammer for videre fortetting og 
forvaltning av arealene i sentrum, og viderefører i hovedsak prinsipper prinsippene fra 
kommuneplanens arealdel 2014 – 2026. 
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Figur 16: Bykjernen (Indre bykjerne + Sone 1) 

Bykjernen utvikles som et kompakt bysentrum med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, 
boliger, handel-, næring- og kulturfunksjoner for å sikre stor aktivitet innenfor korte 
avstander. Dette er en forutsetning for å skape gode kollektivløsninger og mulighet for en 
bilfri hverdag. Bebyggelsen skal være bymessig med fokus på god arkitektur, og ta hensyn til 
historiske bygninger, gateløp, byrom og bevare siktlinjer og forbindelsen til havet. Kultur skal 
ha en vesentlig plass i bybildet. 

For å styrke sentrums attraktivitet som besøksmål for handel, kultur og opphold, og som 
attraktivt boområde, legges det stor vekt på utformingen av de offentlige gaterommene, 
plassene og parkene med høy kvalitet. Det arbeides med planer for følgende byrom: 

• Storgata mellom torget og Bankgata 
• Sjøgata mellom jernbanestasjonen og Hålogalandsgata og Prof. Schyttes gate mellom 

Storgata og kaia 
• Rådhusparken og Solparken 
• Hundholmen plass 
• Kvartal 99 – parkeringsanlegg med aktivitetspark over 
• Nedre torg 

Det er også behov for å vurdere en mer offensiv planlegging langs Moloveien i planperioden,  
dette inkluderer nye vurderinger av gatebruk, byrom og bebyggelse. 

I tillegg er det flere prosjekter for gater tilknyttet Bypakke Bodø. 
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For å legge til rette for økt fortetting, særlig med formål å få flere boliger i bykjernen, 
videreføres utviklingsområde vest og øst i den nye planen. Det legges også opp til to nye 
utviklingsområder ved Gamle riksvei, Speiderveien og Sivert Nielsens gate. 

For utviklingsområde vest opprettholdes krav om en samlet områdereguleringsplan, mens for 
utviklingsområde øst stilles det krav om detaljreguleringsplan for hvert kvartal før utbygging, 
og at disse planene skal omfatte hele kvartal. Det legges også opp til to nye utviklingsområder 
ved Gamle riksvei, Speiderveien og Sivert Nielsens gate. 

Det gis følgende føringer for disse utviklingsområdene: 
 
Utviklingsområde vest 

Et utviklingsområde vest for molorota med kombinert byggeformål bolig/forretning/ 
kontor/tjenesteyting, økt byggehøyde og utnyttingsgrad 

• Transformasjon av næringsområde og tilliggende områder 
• Videre rammer for utviklingsområde vest skal etableres gjennom 

områderegulering. Arealet er derfor vist med hensynssone som båndlagt etter plan- 
og bygningsloven 

 
Utviklingsområde vest skal omformes fra å være et næringsområde i nær tilknytning til 
bykjernen til å bli en forlengelse av bystrukturen vestover. Planleggingen skal legge til rette 
for at området skal bli et moderne, bærekraftig og attraktivt by- og boområde. Når hele 
området utvikles kan ny bebyggelse gi ca. 500 – 650 boliger og nytt areal til forretning, 
kontorer og tjenesteyting. 
 
Størrelsen på området er ca. 38 - 40 daa. 
 
Status per i dag er at områderegulering er under oppstart i samarbeid mellom de største 
private grunneiere og Bodø kommune. 
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Figur 17: Utviklingsområde Vest 
 
 
Utviklingsområde øst 

Dette er et utviklingsområde øst for bykjernen, mellom Storgata og Kongens gate, til 
Nøstgata. Det settes av til sentrumsformål med bolig/forretning/kontor/tjenesteyting, med økt 
byggehøyde og utnyttingsgrad: 

• Byggehøyde 14 m + 2 tilbaketrukket etasjer 
• Ivar Lunds vei inkluderes i utbyggingsareal for å få større sammenhengende 

byggeområde/tilstrekkelig kvartalsbredde 
• Behov for nødvendig grøntareal/uteoppholdsareal sees i sammenheng med Anna 

Benoni – parken og øvrige parker/grøntarealer i bydelen 
• Videre rammer for utviklingsområde øst skal etableres gjennom detaljregulering for 

hvert enkelt kvartal. Reguleringen må omfatte hele kvartaler 
• For at Ivar Lunds vei kan inkluderes som utbyggingsareal må detaljregulering omfatte 

kvartal 13 a og b samlet, og 14 a og b samlet 

Størrelsen på området er ca. 45 daa. Østre skolepark inngår i området, men forutsettes 
videreført som del av den framtidige bebyggelsen. Blir hele området utnyttet kan ny 
bebyggelse gi en økning på ca. 450 – 650 boliger og ca. 8 – 9.000 m² nytt areal til annet 
formål. 

Sluttbehandling 

Det vises til Bystyrets vedtak nr 8 på side 4; 
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Figur 18: Utviklingsområde Øst 

 

Nye utviklingsområder ved Gamle riksvei og Speiderveien og deler av Sivert Nielsens vei 

To separate utviklingsområder, adskilt av Speiderveien, som også kan sees under ett. 
Endringen av «avlastningssenteret» til handelsområde, og den generelle utviklingen i området 
rundt taler for at området på sikt bør transformeres fra et område preget av nærings- og 
verkstedbygg og parkeringsflater til et bymessig, sentrumsnært boområde med blandet 
arealbruk. Bebyggelsen i området er av varierende alder og teknisk tilstand, og det er et stort 
potensiale for utvikling. Dette gjelder både overordnet arealdisponering og funksjoner og 
innhold. De nord-østlige delene av området ligger i rød støysone fra riksveien, men området 
inneholder flere områder som er godt egnet til boligbygging. Områdene har krav om 
områderegulering, og rammene for utnytting er: 

Området mellom Gamle riksvei og Speiderveien: 

• Bolig, tjenesteyting og kontor 
• Byggehøyder inntil 17 meter, BYA 66 - 100% 

Området ved Sivert Nielsens gate: 

• Bolig, tjenesteyting og kontor. 
• Byggehøyder inntil 17 meter, BYA 66 - 100% 

Begge områdene er på omlag 25 daa hver. Handel med plasskrevende varer tillates ikke i 
disse områdene, da de ligger nært inntil handelsområdet Stormyra/Plassmyra. Områdene 
ligger i sone B for parkering og uteoppholdsareal. 
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Figur 14: Utviklingsområder ved Gamle riksvei og Speiderveien og deler av Sivert Nielsens vei 

 

Vurdering 
Området er godt egnet til transformasjon fra nærings- og verkstedsområde til mer bymessig 
bebyggelse. Området ligger nær viktige kollektivtraseer, større grøntområder og har god 
trafikksikker adkomst til bysentrum. Den vestlige delen ved Sivert Nielsens gate inneholder 
eksisterende boliger av varierende typer og kvalitet, og er godt egnet for omforming. 
Barnehagene i området legger beslag på store arealer, og kan gjerne integreres i en tettere og 
mer bymessig bebyggelse. 

 

Boliger i indre bykjerne 
Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble det gjenåpnet for boliger i indre 
bykjerne. Begrunnelsen er både økt aktivitet og liv i sentrum, nærhet til tjenester og 
arbeidsplasser, forsterke grunnlaget for handel og service og oppnå en kompakt byutvikling. 
Dessuten gir det bedre mulighet for å utnytte bygningsmassen i bykjernen. Dette har utløst en 
rekke nye og store utbyggingsprosjekt. 

• Hovedregel er at første etasje mot gate/plass skal ha utadrettet og aktivitetsskapende 
virksomhet. Det tillates derfor ikke boliger i første etasje. Planen presiserer hvilke 
områder boliger i førsteetasje likevel kan vurderes 

• Det stilles minstekrav til uteopphold, og disse er tilpasset en tett sentrumsbebyggelse 
• Det legges til rette for at felles uteoppholdsareal som ikke kan løses på egen grunn kan 

utnytte offentlige byrom, parker og plasser 
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Områder for skjerming og utvikling 
Tidligere temakart som definerte spesielle områder for skjerming og for utvikling er ikke 
videreført. Med skjerming menes at dagens bygningsstruktur skal opprettholdes. 

I ny plan opprettholdes skjerming gjennom bestemmelsene om høyder, takform og 
utnyttingsgrad, og er i det vesentlige sammenfallende med områder med verneverdig 
bebyggelse. I disse områdene skal dagens struktur, tetthet, høyder og bygningsform 
videreføres. 

Når det gjelder utvikling er hovedstrategien at fortetting og transformasjon skal skje i og rundt 
bykjernen, jf. utviklingsområdene. I tillegg er det lagt til rette for fortetting langs rv 80 og 
Olav V gate, i hovedsak næringsbebyggelse. For den øvrige del av sentrum legges det til rette 
for en moderat fortetting i påvente av flytting av flyplass og planer for den nye byen. 

Ved fastsetting av byggehøyder og utnyttingsgrad er det tatt hensyn til den eksisterende 
bebyggelsen, og at ny bebyggelse skal kunne innpasses uten at det går på bekostning av 
kvalitetene for den eksisterende bebyggelsen. Konkret betyr det at byggehøyden for de 
tidligere definerte utviklingsområdene er redusert fra 9 til 8 meter gesimshøyde, med mulighet 
for loft eller tilbaketrukket etasje i tillegg. 

Planlegging av den kompakte by byr både på konflikter og avveininger mellom ulike 
interesser. Detaljnivået på kommuneplanen er forsøkt avpasset slik at den gir rimelig grad av 
forutsigbarhet uten at den mister sin funksjon som et fleksibelt verktøy. Detaljnivået er størst i 
sentrum. 

 

Byform og høyder  
Sentrums todelte landskap, med flate og helning ned mot bykjernen i nord, har påvirket byens 
utvikling, form og struktur. Det samme har kvartalsstrukturen, som det er viktig å 
opprettholde i sentrum. 

Brede gater og nivåforskjell gjør det mulig å øke byggehøydene i sentrumskjernen uten at 
kvalitetene i sol/lys svekkes for de omkringliggende boligområdene rundt selve bykjernen. 
 
Mål for utvikling av sentrum: 
• God sammenheng mellom ny og eksisterende bygningsmasse (høyder, volum) 
• Bevare kvartalsstruktur og viktige siktlinjer i retning nord-sør og øst-vest i bykjernen 
• Sikre fysisk og visuell kontakt mellom sjø og land 
• Øke arkitektonisk og estetisk kvalitet på bygningsmasse og uterom i kvartaler og gater 

 
I et typisk byroms- og gatehierarki med ulike gatetypologier, bør hovedgatenettet ligge 
mellom 1:1 og 1:2. (se illustrasjon). I sekundære gater, korte tverrgater og smug kan en tillate 
smalere snitt enn 1:1. Gatebreddene i Bodø er mellom ca. 16 – 20 m. Dette er å regne som 
smalt i bysammenheng, og gir seg i første rekke utslag i relativt smale fortau. Likevel er dette 
utgangspunktet for Bodøs byform. Gatenettet er det mest stabile elementet i enhver byplan. 
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Mens skiftende arealbruk og volumer avløser hverandre over tid, ligger gatene som 
hovedregel fast. 

Gatenettet i Bodø ble opprinnelig etablert for en lavere trehusbebyggelse med saltak, som 
kjennetegner mange av kvartalene i utkanten av bykjernen. Byen er således planlagt med et 
snitt gesismhøyde/gatebredde på mellom 1:1 og 1:2. Dette er vanlig i nordiske byer, og har sin 
historiske årsak blant annet i tilrettelegging for solinnstråling fra lav vinkel og demping av 
vind i gate- og byrommene. Videre er kvartalene i Bodø relativt små, med en typisk størrelse 
på 50-70 meter i kvadrat eller rektangel. Dette gjør det også vanskelig å legge til rette for 
høyere bygg i kvartalene, da de indre rommene blir små og skyggefulle. Hvis en for eksempel 
ser på de vestlige delene av Sjøgata, har en over noen strekninger et snitt som er betydelig 
smalere enn 1:1. Disse rommene oppfattes av de fleste som smale og trange, og bør være 
unntaket, ikke regelen. Nerbyen-planen åpner for punkthus og generelt høyere bebyggelse enn 
i resten av byen. For gateløpene vil dette bety en veksling mellom gaterom av ulik karakter, 
men hovedregelen bør være et snitt bredere enn 1:1. 

 

Figur 20: Forholdet mellom byggehøyde og gatebredde 

 

 

 

1:1-forhold       1:2-forhold 

 

Byggehøyde 
Byggehøyder i sentrum videreføres fra Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026. For å oppnå 
variasjon tillates byggehøyden i del av kvartalet økt så fremt den tas ned tilsvarende i andre 
deler slik at gjennomsnittshøyden opprettholdes. Dette intervallet er økt fra en til to etasjer. 

Punktbygg forbeholdes Nerbyen – det åpnes ikke for nye. I tidligere kommuneplan var det 
åpnet for noen punktbygg langs rv 80. Disse er ikke videreført, men i stedet økes 
byggehøyden fra 17 m til 21 m i disse sonene. 
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Figur 15: Prinsippskisse; byggehøyde 

Figur 17 viser gesims mot gate og tilbaketrukne etasjer. Ved to tilbaketrukne etasjer skal 
begge ligge innenfor en linje på 45 grader fra gesims. Gesimshøyde måles fra planert 
terreng/gate til krysningslinje veggflate/takflate. Gesims måles fra topp av evt. rekkverk eller 
parapet. 

 

4.6 Boliger 
 

Utbyggingsprogram boliger  

Det er gitt bestemmelser til hvilket utbyggingsprogram kommunen legger opp til i 
planperioden.  Utbyggingsprogrammet følger opp om de utbyggingsstrategier som legges til 
grunn for arealforvaltningen og byutviklingen i Bodø. Det legges dermed ikke inn noen nye 
større utbyggingsområder i kommunen. Utviklingen skal skje innenfor byutviklingsområdet 
og kommunen forbereder og legger til rette for at den nye bydelen på flyplassområdet kan ta 
hoveddelen av fremtidig vekst. 
 
Tverlandet 
På Tverlandet er det kommunedelplan for Tverlandet som gjelder. Kommunedelplanen legger 
blant annet til rette for at flere fremtidige boligområder kan reguleres og bygges ut. I 
planperioden legges det opp til at enkeltområder i nærhet til den nye skolen og nærhet til 
sentrum av Tverlandet skal reguleres og klargjøres for utbygging. Disse områdene er B13 og 
B15. 
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Mørkved 
Ved bygging av ny skole i Mørkvedbukta vil området ha god skoledekning. Det legges derfor 
opp til at det kan fortettes innenfor eksisterende bebyggelse dersom dette ikke medfører 
vesentlige ulemper for andre interesser. Viktig grønnstruktur og lekeområder for barn og unge 
skal for eksempel ikke bygges ned. 

Mørkved bydelssenter har et ubenyttet potensiale for å kunne fungere som et godt lokalsenter. 
Innenfor planperioden skal det derfor utarbeides en områdeplan for bydelssenteret. 
Områdeplanen skal gi føringer for videre utvikling og forhåpentligvis bidra til at det skjer en 
utvikling som løfter området. 

Breiva er et kommunalt eid område som ble regulert i 1989. Området var på vei til å bli 
bygget ut, men grunnet dårligere økonomi på 90-tallet sluttet kommunen å bygge ut 
boligområder. Området ble derfor liggende urørt. Soløyvannsveien må opprustes før området 
kan utbygges og det må lages en ny og oppdatert reguleringsplan. Området ligger noe 
ugunstig til, både grunnet topografi og avstand fra kollektivtransport. Det må derfor gjøres en 
vurdering om hvor godt området er egnet til boligbebyggelse og hvilke konsekvenser en 
utbygging her vil få. Området ligger som en boligreserve, men dersom det ikke blir aktuelt å 
bygge ut området innenfor planperioden, tas området ut og settes av til LNFR. 

Mørkved sør har ligget som boligreserve i de to forgående planperiodene. Området er godt 
egnet til formålet. Grunnet utbygging av Hunstad sør, som er et nærliggende stort 
boligområde, skal ikke området planlegges eller bygges ut i denne planperioden. Mørkved sør 
forblir dermed som boligreserve i denne planperioden. 
 
Hunstad sør 
Hunstad sør er et område avsatt til bolig og det er vedtatt områdereguleringsplan for 
utbyggingen. Utbyggingen har startet og med Hunstad handelsområde, samt ny skole, 
eventuell barnehage og etablering av møteplasser i Mørkvedbukta, vil området utvikles til et 
flott boligområde med gode kollektivforbindelser. 
 
Bodøsjøen og Alstad 
Det er kapasitetspress på Bodøsjøen skole samtidig som at det er flere boligområder som står 
klare til å bygges ut. Disse boligområdene må vente til det er tilfredsstillende skolekapasitet i 
området. 

Alsgården og området rundt har en viktig funksjon som lokalsenter. Sentrum har med tiden 
flyttet seg fra krysset Bodøsjøveien – Petter Engens vei til Alsgården. Forretningsarealene og 
næringsarealene med adkomst fra Trålveien kan dermed transformeres fra rene nærings- eller 
forretningsarealer til kombinert formål med mulighet for bolig. Ut over dette legges det ikke 
til rette for omforming av næringsarealer. 
 
Sentrum 
Fortettingen og boligbyggingen i sentrum videreføres. Det skal tilrettelegges for at sentrum 
skal være barnevennlig og tilrettelagt for et mangfold av mennesker. Utviklingsområde vest 
utvikles som en forlengelse av bykjernen og skal utvikles i tråd med områdeplanen. 
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Kvartalene ved Sivert Nilsens gate settes av til nytt omformingsområde med krav om 
områdereguleringsplan. Dette området har et potensiale til å transformeres til et nytt 
byområde med nye boliger. Det legges ikke til rette for større endringer av strukturen ut over 
dette. 
 
Saltvern/Rønvik 
Saltvern og Rønvik er stort sett utbygd. Strukturen i Saltvern og Rønvik skal derfor 
opprettholdes og det legges ikke til rette for større omforming eller nye boligområder. 
Rønvikleira skal ivareta sin funksjon som næringsområde og det tillates derfor ingen nye 
boliger på sørvestsiden av Nordstrandveien. 
 
Skivik/Løpsmark 
Skivik og Løpsmark er stort sett utbygd. Det legges derfor ikke til rette for nye boligområder 
bortsett fra de som er regulert. 

 

Endringer 

Planen legger ikke opp til nye store utbyggingsområder for boliger i kommunen, og 
viderefører prinsippene fra forrige plan. Store boligprosjekter som den forrige planen la til 
rette for er nå i gang i byutviklingsområdet, spesielt i bykjernen, Bodøsjøen og Hunstad. 

Det er også satt av områder for spredt boligbebyggelse i alle deler av kommunen. Det foreslås 
to nye områder for boligbygging, ett på Kjerringøy og ett i Misvær. 

Bestemmelsene for bolig viderefører og utvikler i all hovedsak den forrige planens 
bestemmelser. Denne planen reflekterer likevel et større fokus på kvalitet knyttet til utforming 
og bomiljø, forholdet mellom bolig og andre formål, samt forutsigbarhet for naboer knyttet til 
byggehøyder og utforming. 

Planen inneholder justerte bestemmelser for utforming av tak og andre bygningsdeler, 
prinsipper for fortetting, grunnlag for beregning og setting av høyder, plassering av 
avfallsanlegg m.m. Planen åpner også for en større bruk av arkitektkonkurranser i store 
prosjekter, og fastsetter hvilke områder som skal prosjekteres av arkitekter som har høyeste 
godkjenning. Endringene i bestemmelsene for uteoppholdsareal har også betydning for den 
fremtidige boligbyggingen. 

 

Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal er en svært viktig del av bomiljø og bokvalitet, og er en sentral forutsetning 
for vellykket fortetting. Ved åpning for boligbygging i indre bykjerne i forrige kommuneplan 
ble kravene til størrelse og utforming tilpasset til boligbygging i tett by. Disse kravene er 
videreført og justert i denne planen. 

I den forrige planen kunne hele kravet til felles uteoppholdsareal løses på byggenes takflater i 
bykjernen. Dette er nå ikke lengre mulig. Kun halvparten av det totale utearealet kan nå 
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etableres på takterrasser, mens den andre halvparten må være på bakkenivå. Uteoppholdsareal 
på bakkenivå er bedre enn på takterrasse på flere områder. Det er tilgjengelig for flere, er mer 
egnet til beplantning og vegetasjon, og er ofte bedre skjermet mot vind. I tillegg kan gode 
arealer for uteopphold brukes som byrom og inngå i byveven som grønne lunger. Ulempen er 
at det ofte kan være vanskelig å innpasse sammenhengende, gode uteareal på bakken i tett 
bebyggelse i små kvartaler. 

Det åpnes derfor samtidig for muligheter til å benytte offentlige byrom for å løse krav til 
uteoppholdsareal innenfor bykjernen. Dette forutsetter at utbygger inngår avtale om å bidra 
forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold av disse arealene. Det kreves også at arealene 
er stedfestet i reguleringsplan eller byggesøknad, er opparbeidet eller under opparbeiding til 
park eller byrom. Grøntstrukturplanen viser til hvilke arealer som er aktuelle, og i tillegg til 
dette er det krav om trafikksikker gangavstand fra boligen. I sum antas disse endringene å 
kunne gi flere alternativer for utvikling av gode boligprosjekter i sentrum, og bidra til at 
boligbyggingen tilfører kvalitet til byrommene. 

I forrige plan var kravene til uteoppholdsareal inndelt i fire soner: Indre bykjerne, Sone A, 
Sone B og Sone C.  Denne planen viderefører disse sonene, men utvider sone B, som tidligere 
gjaldt for sentrum bydel og deler av Rønvik og Hunstad/Mørkved bydeler, til å gjelde hele 
byutviklingsområdet. Dette betyr at arealkravet til uteoppholdsareal blir lavere i større deler 
av kommunen, og blir bedre tilpasset til bygging av leiligheter og flermannsboliger. Samtidig 
er kravene til uteopphold i øvrige deler av kommunen ved bygging av eneboliger forenklet. 
Ved større boligprosjekter utenfor byutviklingsområdet skal bestemmelser for sone B 
anvendes også her. 
 
Oppsummerende tabell, (privat + felles): 

Bruksareal pr. 
boenhet (BRA): 

Indre 
bykjerne 

Sone A Sone B 
 

Byutviklingsområdet 

Sone C 
Resten av 

kommunen 
Boenhet under 50 
m2 5+0 5+7* 5+10* 50 

Boenhet over 50 m2 5+10 5+20* 5+25* 50 

 
*Tillegg for strøkslekeplass ved planlegging av over 250 boenheter i nye områder 
 
 

 
 
 
 



 

49 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

 

4.7 Handel 
 

Føringer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 omhandler blant annet Regional planbestemmelse om 
etablering av kjøpesentre, jf. plan- og bygningsloven § 8-5.  

 

Definisjoner 

Definisjonen av kjøpesenter følger av regional planbestemmelse: 

Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og 
bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en enhet, samt utsalg som 
krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Med detaljhandel menes salg av alle 
typer varer direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusive 
salg av plasskrevende varer. 

Og videre: 

Etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3 000 m² og utvidelse av 
kjøpesenter til mer enn 3 000 m² er bare tillatt i byer og tettsteder som har et 
handelsomland ut over egen kommune. 

Figur 22: Blå strek viser sone B, lys blå er sone A og mørk blå er indre bykjerne. KDP Tverlandet er omfattet av sone B, men 
er ikke vist på denne figuren 
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Bodø kommune definierer plasskrevende varer slik: 

Biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus, brune- og hvitevarer. 

Retningslinjene utdyper og presiserer dette, slik at det er enkeltvarens volum, vekt og 
håndterbarhet som er avgjørende for om varen anses som plasskrevende. 

 

Etablering av handel 

Bodø kommune er en av de byene i Nordland som har handelsomland utover egen kommune, 
og kan følgelig etablere kjøpesentre i bysentrum utover 3000 m2 BRA forretning. Det er 
mulig å etablere handelsområder også utenfor sentrum, imidlertid skal dette settes av i 
kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplaner. 

Dersom handelsområder etableres utenfor sentrum sak etableringen skje på bakgrunn av 
dokumentasjon om handels- og arealbehov, avstand til sentrum for gående og syklende samt 
plassering i forhold til annen bebyggelse og langsiktig utviklingsmønster. 

Krav til dokumentasjon: 

• Handelsanalyse som tilsier at utvidelse er mulig 
• Trafikkanalyse som sier hva en utvidelse vil innebære for trafikk 
• Forholdet mellom «nytt» handelsområde og eksisterende sentrum må belyses 
• Utarbeidelse av tilpassede parkeringsnormer 
• Handelsområdet skal ligge nært hovedferdselsårene/knutepunkt 
• Utbyggingsperioder med definerte handelstyper 

 

Satsningsområder 

Det er fastsatt forventninger om at Bodø skal styrke sin rolle som fylkeshovedstad og 
tydeliggjøre sin posisjon i nord i henholdsvis Fylkesplan for Nordland 2013-2025, Regional 
plan for by- og tettstedspolitikk 2017-2025 og i kommuneplanens samfunnsdel. Bodø er og 
skal fremdeles være et attraktivt og pulserende handels- og kultursenter med en sterk identitet. 

I kommuneplanens arealdel 2014-2026 var dette målsetninger, og disse videreføres i ny 
kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

• Bodøs rolle som handelsby skal styrkes. Bodø skal være det regionale handelssenter 
for Saltenregionen 

• Sentrum bykjernes rolle som regionens viktigste senter for handel, service og kultur 
skal styrkes. Dette innebærer at kommunens øvrige handelsarenaer må tåle 
begrensninger. Handelsbalansen mellom sentrum og øvrige handelsområder skal ikke 
forrykkes i sentrums disfavør 

• Bodø kommune skal sette føringer for handelsetableringer slik at riktig handel 
kommer på riktig sted. Føringene skal bygge på prinsipper om samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging 
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• Byens innbyggere skal ha et godt handels- og servicetilbud i rimelig avstand fra sin 
bolig. Bydelssentre skal ha god gang- og sykkeltilgjengelighet og en god tilknytning 
til kollektivsystemet. Dagligvareforretninger skal etableres innenfor gang-
/sykkelavstand til boligområder 
 

Dagens handelssituasjon 

Fylkeshovedstaden Bodø har de senere årene utviklet seg til en moderne liten storby som har 
alle de kvaliteter og funksjoner som man forventer å finne i større norske byer. 

I Salten er det to handelssentra som har handelsomland utover egen kommune; Bodø og 
Fauske. Handelsanalyser peker på at Fauske har vokst seg fram til å bli et sterkt 
handelssentrum for flere av sine omkringliggende kommuner. Bodø har som regionsenter 
beholdt sin posisjon innen handel, men har ikke klart å styrke sin posisjon som regionalt 
handelssenter (Handelsanalyse 2017). 

 

Lokalisering av handel 

Bykjernen – sone 1 
Utsalgssteder for arealintensive varetyper, hvor besøksfrekvensen er større og 
bilavhengigheten mindre, bør lokaliseres i et bysentrum for å bidra til sirkulasjon av 
mennesker og god synergieffekt med andre sentrumsfunksjoner. 
 
Handelsområder 
I områder avsatt til handelsområder kan det tillates handel med varetyper og omfang angitt i 
handelsanalyser og utredninger jamfør krav til dokumentasjon. 
 
Dagligvarehandel 
Det er i dag begrensninger for adgangen til å etablere nye dagligvarebutikker som i hovedsak 
blir bilbaserte. 
 
Varelevering 
Varelevering er utfordrende, spesielt i bykjernen. Det skal i planperioden startes arbeid med 
gjennomgang av varelevering i Sentrum bykjerne. Det vil være et mål at varelevering skal 
føre til minst mulig miljøskadelige klimagassutslipp. Det vil også være et mål å få en mer 
effektiv vareleveranse som bidrar til mindre konflikter mellom ulike trafikanter i sentrum. 

 

Områder for handel 

Det har vokst frem mange handelsarenaer i Bodø. Bykjernen som det tradisjonelle sentrum 
har fått konkurranse fra handelsområdet på Stormyra/Plassmyra og handelsområdet Hunstad. 
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Handel i bykjernen 
All handel kan tillates i indre bykjerne og sone 1. Det er ingen grense på tillatt 
forretningsareal eller varetype. 

 
Figur 23: Bykjernen (indre bykjerne + sone 1) 

 

Stormyra  

 
Figur 24: Handel på Stormyra 
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Handel på Stormyra omfatter alle typer varer. Området består av kombinerte områder vist 
som skraverte områder og lilla områder som er satt av som kjøpesenter i avlastningssenteret, 
se figuren nedenfor. Eksisterende handel på Stormyra inkludert avlastningsområdet utgjør ca 
159 000 m2 BRA forretning. Av dette er ca 80 000 m2 BRA kjøpesenter vist som lilla områder 
i figur 24. 

 

 
Figur 16: Avlastningsområdet Stormyra 

Tabellen nedenfor viser antall m2 BRA eksisterende forretning fordel på kjøpesenter, 
plasskrevende og ikke-plasskrevende varetyper på Stormyra: 

 

Olav Vs gate, sentrum 
I et større område langs Olav Vs gate i sone 16 Sentrum bydel er det etablert trelasthandler, 
bilforretninger, dagligvarebutikk samt andre enkeltstående forretningsetableringer. 
 
Rønvikleira 
Dette området består av i hovedsak av næringsetableringer og forretningsetableringer 
herunder både dagligvarer, proffmarked og plasskrevende varetyper. 
 
Hunstad handelsområde 

Eksisternede Eksisterende Eksisterende Regulert Regulert Regulert Handel
Sone Formål ikke-plassk plasskrevende Kjøpesenter ikke-plass plasskrevende revet totalt
13,2 Kombinert bebyggelse og anlegg 6 163                11 713                 17 876          
16.10 Kjøpesenter -                       10 168              10 168          
16,11 Kombinert bebyggelse og anlegg 7 344                5 220                   12 564          
17,1 Kjøpesenter -                       69 711              69 711          
17,2 Kombinert bebyggelse og anlegg -                    11 734                 11 734          
17,3 Kombinert bebyggelse og anlegg 5 111                6 244                   3 000          21 500                 -804                     35 051          
17,4 Kombinert bebyggelse og anlegg -                    1 983                   1 983            

18 618              36 894                 79 879              3 000          21 500                 -804                     159 087       
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I kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble det avsatt et handelsområde på Hunstad med inntil 
25 000 m2 BRA forretning. 
 
Endringer 

Bykjernen 
Handel i bykjernen utvides til å gjelde hele sone 1 som er vist med rød strek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette fordi det er sterk utvikling i sentrum av Bodø og det vil fremover være behov for en 
utvikling også innenfor handel for å styrke sentrums rolle og funksjon som et attraktivt bo- og 
byområde. Det er også naturlig å se området langs Moloveien, småbåthavna og 
utviklingsområdet vest  som en del av sentrum. Det vises til side 112.  

Stormyra 

I kommuneplanens arealdel 2014-2026 tillater maksimalt 3000 m2 BRA forretning for hver 
delsone i dette området. Disse bestemmelsene ga liten eller ingen mulighet for utvikling siden 
bestemmelsen ikke tok hensyn til eksisterende handel.  

Kommunen ønsker å tillate handel med ikke-plasskrevende varer med 9189 m2 BRA 
forretning i handelsområdet Stormyra. i kpa 2014-2026.  

Nordland fylkeskommune fremmet innsigelse til bestemmelsen om å tillate handel med ikke-
plasskrevende varer på Stormyra. Hverken dialogmøte eller mekling førte frem og saken skal 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Det vises til side 108.  

Bakgrunnen for at bestemmelsen ble utarbeidet er at innenfor handelsområdet Stormyra er det 
9 eiendommer som er større enn 4 daa av totalt 50 eiendommer. For de 9 eiendommene alene 
er det tillatt handel med opptil 13 500 m2 BRA med ikke-plasskrevende varetyper i kpa 2014-

Figur 26: Handel i bykjernen 
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2026. Dersom hver eiendom skulle kunne inneholde handel med opptil 1500 m2 BRA 
forretning med ikke-plasskrevende varer, ville dette tilsvare 75 000 m2 BRA forretning med 
ikke-plasskrevende varer innenfor handelsområdet Stormyra. 

Bestemmelsen om å tillate vel 9000 m2 BRA forretning i handelsområdet Stormyra vil gi en 
reduksjon med ikke-plasskrevende varer med ca 4300 m2 BRA forretning bare for de 9 store 
eiendommene i forhold til bestemmelsene. En reduksjon av en slik varehandel på Stormyra vil 
bidra til å styrke handelen i bykjernen i tråd med regionale føringer om god by- og 
tettstedsutvikling. 

 

Handelsanalyser 

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 er det utarbeidet 1) 
handelsanalyse for plasskrevende varetyper for Stormyra/Plassmyra, 2) handelsanalyse for 
ikke-plasskrevende varetyper for Stormyra og 3) trafikkanalyse som har vurdert virkningene 
av handelsetableringen mot handel i bykjernen og endring i trafikk på Stormyra. 

 

1) Handelsanalyse for plasskrevende varetyper 

Handelsanalysen sier at handel med plasskrevende varetyper ikke har virkning på handel i 
bykjernen. Handelsanalysen viser at det kan tillates inntil 134 000 m2 BRA forretning med 
plasskrevende varetyper, og det foreslås videre et maksimal m2 BRA forretning for hver sone. 

Handelsanalysens beregninger kan ikke direkte overføres uten justeringer for flere forhold: 

Økning i handel fører nødvendigvis ikke til behov for tilsvarende økning i handelsareal. 
Netthandel kombinert med utstillingsbutikker vil bli mer brukt. Denne kommuneplanen 
skal dekke behov fram mot bygging av ny bydel. Det må derfor ikke tilrettelegges for 
større behov enn fram til neste planperiode. 

2) Handelsanalyse for ikke-plasskrevende varetyper 

Handelsanalysen sier at anslag om et arealbehov for detaljvarehandel med ikke-plasskrevende 
varetyper på Stormyra på 9 189 m2 muligens er satt noe lavt i forhold til den utviklingen man 
ser innen detaljvarehandel med ikke-plasskrevende varer i Bodø. Det er i KPA 2018 satt et tak 
på 30 000 m2 BRA for detaljvarehandel med ikke-plasskrevende varer på Stormyra.  

Handelsanalysen sier at dette kan være en fornuftig avgrensning som kan bidra til å dreie 
nyetableringer i retning av andre utbyggingsområder i Bodø som «Ny by – Ny flyplass». 

 

3) Trafikkanalyse for handelsområde Stormyra 

Rapporten omhandler de trafikale konsekvensene knyttet til etableringen av økt areal for 
handel, kontor, industri, tjenesteyting og bolig for områdene Plassmyra og Stormyra i Bodø. 
Beregningsåret er satt til 2022 og det fremtidige veinettet i Bypakke Bodø mellom 
Hunstadmoen og Thallekrysset er lagt inn i beregningene. Trafikken er fremskrevet i henhold 
til vekst beskrevet i NTP for Nordland fylke. Trafikkanalysen viser avviklingsproblemer for 
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krysset der Olav V gate krysser Gamle Riksvei og nærliggende kryss. Den dårlige avviklingen 
finner sted mellom klokken 15:30 og 16:30. God trafikkflyt er likevel å finne for de aller 
fleste kryss og totalt sett for veistrekningen innenfor modellområdet. 

På denne bakgrunnen foreslås det i denne planen å utvide handelsområdet på Stormyra til å 
gjelde sonene 13.2, 16.10, 16.11, 17.1, 17.2, 17.3 og 17.4. Dette er vist på figur 23 nedenfor 
med blå strek. 

 

 
Figur 27: Nytt utvidet handelsområde på Stormyra vist med blå strek 

  

Tabellen nedenfor viser tillatt m2 forretning sonevis for handelsområde Stormyra: 

 
Det foreslås å øke handel på Stormyra med 30 303 m2 BRA forretning fordelt på 9 189 m2 
ikke-plasskrevende og 21 114 m2 plasskrevende varehandel. I sone 17,3 er 21 500 m2 BRA 
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forretning med plasskrevende varer inkludert jf. reguleringsplan for Nordviksenteret i tillegg 
til 3 000 m2 BRA ikke-plasskrevende varehandel. 

 
I tillegg kommer antall m2 kjøpesenter innenfor sone 16.10 og 17.1 henholdsvis 10 200 m2 og 
69 800 m2 for arealformål kjøpesenter. Det legges ikke opp til økning av antall m2 BRA 
kjøpesenter. 

Det ble oppgitt en økning på 9 612 m2 ikke-plasskrevende varetyper for Handelsområde 
Stormyra i høringsforslaget. Dette er korrigert til 9 189 m2. Forskjellen er begrunnet i at det 
nå er tatt høyde for det totale areal for handel med ikke-plasskrevende varer som tillates i 
reguleringsplan for Nordviksenteret. Se tabell nedenfor: 

 
Nordland fylkeskommune fremmet innsigelse til Stormyra handelsområde. En utfyllende 
beskrivelse og vurdering finnes i kapittel 5. 

Etablering av nytt handelsområde på Mørkved Sør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i ikke-plasskrevende Forslag KPA
Sone Formål Eksisterende Regulert Rives 2018 Endring
13,2 Kombinert bebyggelse og anlegg 6 163                -           8 500             2 337       
16,11 Kombinert bebyggelse og anlegg 7 344                -           9 000             1 656       
17,2 Kombinert bebyggelse og anlegg -                    -           1 500             1 500       
17,3 Kombinert bebyggelse og anlegg 5 111                3 000       804           8 500             1 193       
17,4 Kombinert bebyggelse og anlegg -                    -           2 500             2 500       

18 618              3 000       30 000           9 186       

Figur 28: Nytt kombinert område med 20 000 m2 forretning på Mørkved sør 
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Det legges inn et nytt handelsområde med kombinerte formål på Mørkved sør FKI 
(forretning, kontor, industri). Størrelsen på planområdet er på ca. 60 daa. Det skal legges til 
rette for blant annet opp til totalt 20 000 m2 BRA handel, fordelt på 18 000 m2 BRA 
forretning for plasskrevende varer og 2000 m2 BRA dagligvarer. Parkering tenkes løst på 
bakkeplan utendørs. I tillegg til at området avsettes til kombinerte formål, skal det i 
detaljreguleringsprosessen ses på den interne veistrukturen med intern trafikk og atkomst til 
boligområdene på sør- og vestsiden av eiendommen. 

Området er i dag satt av til næring i områdereguleringsplan for Mørkved sør vedtatt i 2012. 
Det er et rekkefølgekrav i reguleringsplanen at det skal bygges ny atkomst fra RV80.  

Tiltaket innebærer en start av utvikling av området med ny adkomst til vestre del av Mørkved 
Sør. Det er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om attraktiv hovedstad. 

Om handelsanalysen  

Handelsanalyse for Mørkved handelsområde konkluderer med at Bodø kommune har en 
viktig funksjon som et regionalt handelssenter, og en styrking av varehandelen i kommunen 
vil være viktig for å opprettholde denne posisjonen. Økt befolkning og konsumvekst gir også 
behov for en økning i handelsarealer. Tiltaket vil i svært liten til ingen grad påvirke handelen i 
sentrumsområdet i kommunen. 

Trafikkanalyse for Mørkved handelsområde 

Det anbefales, at kryssene Forbindelsesveien/Planområde nord og Forbindelsesveien/ 
Mørkvedveien etableres som vikepliktsregulerte kryss. Trafikken i krysset RV80/Planområde 
sør avvikles best i et toplanskryss. I en rundkjøring med to sirkulasjonsspor vil trafikken i 
2030 ikke avvikles hensiktsmessig. Det anbefales ut fra et trafikkavviklingsmessig 
utgangspunkt at krysset RV80/Planområde utredes med blant annet toplanskryss. Ny 
reguleringsplan avklarer løsninger for trafikk og atkomster. 

 

4.8 Områder for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
Innenfor Bodø kommunes grenser finnes store sjøareal, fjordsystemer, innsjøer og vassdrag. 
Arealkategorien; Bruk- og vern av sjø og vassdrag omfatter alle de «blå» arealene i 
kommuneplanen, samt strandsonen. Dette med unntak av Skjerstadfjorden, som blir planlagt i 
egen interkommunal planprosess. 

Kommunen har en variert og mangfoldig kystsone med regionale/nasjonale verdier knyttet til 
tema som havbruk, fiskeri, friluftsliv, kultur og historie, reiseliv, sjøveis transport og 
natur/miljø.  

Kommunens vann- og vassdrag har stor økologisk verdi, samt stor verdi for friluftsliv, 
næringsliv, kommunens vannforsyning. Vassdragene med elver, bekker og vann samt 
kantsonen rundt vassdragene har samlet sett en stor verdi og må ivaretas gjennom helhetlig 
forvaltning. 
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Vannforskriften  

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), vedtatt den 1.1.2007 setter krav 
til kommunens oppfølging av vannressursene. Bodø kommune jobber med oppfølging av 
vanndirektivet. Miljømålet er at vann, vassdrag, grunnvann og kystvann skal ha «god 
økologisk og kjemisk tilstand» (tilnærmet naturtilstand). Vannforskriften legger opp til en 
samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell der både sektormyndigheter og kommuner 
skal bidra med kunnskap, overvåkingsdata og tiltak. Kommunal sektor har ansvar for å foreslå 
og gjennomføre tiltak innenfor sine. De kommunale ansvarsområdene omfatter vann og avløp, 
landbruk og kommunal infrastruktur (veier mm). 

 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen  

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Dette innebærer at 
fylkeskommunen etter vannforskriften § 21 har ansvar for å koordinere arbeidet med å 
gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 
regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen med tilhørende 
tiltaksprogram for hele vannregionen (planperiode 2016-2021).   

Målsettingen med regional planen og tiltaksprogram er at man skal oppnå minimum god 
miljøtilstand for alle vannforekomster i fylket jf. vannforskriftens § 4. Med vannforekomst 
menes en avgrenset og en betydelig mengde av overflatevann, for eksempel innsjø, magasin, 
elv, bekkefelt, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde 
grunnvann. 

Regional plan for vannforvaltning har satt miljømål for alle vannforekomster, det skal ikke 
planlegges ny aktivitet eller inngrep som er i strid med disse. Dersom nye inngrep kan påvirke 
miljøtilstanden i negativ retning eller vanskeliggjøre miljøoppnåelsen, må kravene i 
vannforskriften § 12 være oppfylt. I områder med mye avrenning fra landbruk eller spredt 
bebyggelse, må tiltak gjennomføres for å redusere påvirkning. 

Tiltaksprogrammet inneholder tiltak for vannforekomster som er i risiko. Det er utredet hvilke 
tiltak som bør settes inn for at miljømål skal nås. Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal 
være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt (utgang av 2018), og 
miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanen trer 
i kraft.  Detaljnivået i tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Bodø kommune 
må foreta egne vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før 
tiltaksgjennomføring. 

Bodø kommunes arealer hører i all hovedsak til Skjerstadfjorden vannområde. Pr 07.09.2017 
er 32 elver/bekker, 10 innsjøer og 2 kystvannforekomster i risiko i Bodø kommune. En stor 
andel bekker/elver er i risiko grunnet påvirkninger innenfor kommunale ansvarsområder, 
mens innsjøer hovedsakelig er påvirket av vassdragsregulering. For kystvannforekomster er 
Hjartøysundet-Nyholmsundet og Bodø havn i risiko grunnet miljøgifter i sedimenter. 
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4.8.1 Kystsonen  

Kystsonen omfatter sjøområdene avgrenset mot land av kystkonturen. Med kystkontur forstås 
grense mellom land og sjø som er definert gjennom målinger av høyvannstand over tid. 
Kystkonturen er også nedre avgrensning av strandsonen. Overgangen fra kyst til elv er der 
elva har høyde lik kystkonturen. 

Kystsonen avgrenses også av kommunedelplan for Saltstraumen og kommunedelplan for 
Tverlandet. Den del av kystsonen som ligger i Skjerstadfjorden, innenfor kommunedelplan for 
Saltstraumen, blir planlagt gjennom interkommunalt plansamarbeid mellom Bodø kommune, 
Saltdal kommune og Fauske kommune. Plansamarbeidet vil resultere i kommunedelplaner for 
de enkelte kommuner. Planen vil bli vedtatt i løpet av 2018, og vil etter vedtak bli en del av 
kommuneplanens arealdel. 

Kystsonen er en arena for fiske, oppdrettsvirksomhet, industri- og næringsvirksomhet, by- og 
tettstedutvikling, kulturaktivitet og fritidsbruk med hytte- og båtliv, reiseliv og sjøtransport. 
Det er et stort press på sjøarealene, ulike interesser konkurrerer ofte om de samme områdene. 
Samtidig finnes det store biologiske, kulturelle og landskapsmessige kvaliteter i kystsonen 
som det er viktig å ta vare på. 

Fiskeri og havbruk: Fiskeriene er en viktig næring i Bodø Kommune som i 2017 har 158 
manntallsførte fiskere og 85 registrerte fiskefartøy. Ved siden av de tradisjonelle 
fiskeriinteressene finnes en stor og viktig havbruksnæring. Denne næringen har i løpet av de 
senere år etablert seg flere steder langs kysten og i dag er det en betydelig drift ved disse 
akvakulturlokalitetene: 

1. Vindvika, Nevelsfjorden, m/øvre kapasitet på 1.560, 00 TN Kommersiell Stamfisk Laks 
2. Tårnvika, m/øvre kapasitet på 1.560, 00 TN Kommersiell Stamfisk Laks 
3. Hallsteinhamn, Mistfjorden, m/øvre kapasitet på 3.120, 00 TN Kommersiell matfisk av 

laks, regnbueørret og ørret 
4. Bjørnøya, Landegode, m/øvre kapasitet på 2.340, 00 TN Kommersiell matfisk av laks, 

regnbueørret og ørret 
5. Kariskjæret, Landegode, m/øvre kapasitet på 2.340, 00 TN Kommersiell matfisk av laks, 

regnbueørret og ørret 
6. Korten, Landegode, 1. 560,00 TN fangstbasert akvakultur, torsk 
7. Vågøya, 50,00 DA Kommersiell tareproduksjon 
8. Brønnøyskjæran, m/øvre kapasitet på 780,00 TN, fangstbasert akvakultur, torsk 
9. Storevika, Ytre Sundan, m/øvre kapasitet på 3.120, 00 TN Kommersiell matfisk av laks, 

regnbueørret og ørret 

Bodø kommune har i kommuneplanens arealdel 2018-2030 vurdert bruk og vern av 
sjøområdene i forhold til kjente bruksinteresser og innspill fra brukerne. Arealene er også 
sjekket ut mot tilgjengelig informasjon fra offentlige databaser og kartløsninger. 
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Status 

Bruk- og vern av sjø og vassdrag: I gjeldende kommuneplan var arealbruken og rammene for 
bruk- og vern av sjøarealene i all hovedsak videreført fra tidligere kommuneplaner uten ny 
vurdering. Denne sonen omfattet mesteparten av sjøarealene i kommuneplanen. 

Akvakultur: I gjeldende kommuneplan var det lagt ut i alt 17 områder for akvakultur og 6 
områder for fortøyning. 

Verneområder: I gjeldene plan var 7 naturområder, som var vernet med hjemmel i 
naturvernloven eller naturmangfoldloven, avsatt med egen hensynssone. Områdene var: 
 

• Karlsøyvær naturreservat 
• Fjære naturreservat 
• Bliksvær naturreservat inkludert Grønholmen 
• Saltstraumen marine verneområde 
• Sjunkhatten nasjonalpark 
• Seinesodden naturreservat  
• Tverlandet naturreservat 

 
Alle disse områdene var i sikret med egne hensynssoner, med unntak av sjøområdene i 
Bliksvær. Marin verneplan for Karlsøyvær var også avmerket med egen hensynssone i forrige 
plan. 

Faresone – sone for militær virksomhet: Forsvarets øvingsområder N 11, END 452 Lyngvær 
og END 464 Mjelde som ligger i kystsonen var begge avsatt med egne hensynssoner i 
gjeldene plan. Disse områdene dekte et samlet areal på ca. 550 kvadratkilometer. 

Naturområder og friluftsområder i sjø: I gjeldene plan var det avsatt to naturområder i sjø, det 
ene arealet omfattet våtmarksområdet ved Valosen og det andre omfattet sjøområdene rundt 
lille Hjertøya, Burøya og Bratten. I gjeldende plan var det også avsatt et friluftsområde i sjø 
ved Breivika i Bodø sentrum. 

Farled og småbåthavn: I gjeldene plan var deler av det sentrale havneområde i Bodø havn 
avsatt som farled. Småbåthavnen i havneområdet (Moloen) var avsatt som småbåthavn, samt 
et mindre havneanlegg ved Kvalvågbukta. Hovedleder og bileder var vist med linjesymbol. 

Sjøvannsinntak: I gjeldene plan var det avsatt 3 områder for sikring av sjøvannsinntak for 
eksisterende havbruksanlegg og forskningsanlegg på land, samt to områder for sikring av 
sjøvannsinntak for drikkevannsanlegg på Helligvær og Givær. 

Byggeformål i sjø (utfyllinger): I gjeldende plan var det avsatt areal i sjø for framtidig flyplass 
sør og sørvest for eksisterende flyplassområde. Det var også avsatt framtidig 
næringsareal/industriareal ved Vikan. 
 
Endringer 

Bruk- og vern av sjø og vassdrag: I ny plan er denne sonen i all hovedsak videreført fra 
tidligere kommuneplaner. Arealkategorien er supplert med bestemmelser som tydeliggjør 
arealinteressene innenfor sonen. 
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Akvakultur og områder med akvakultur kombinert med andre formål: En gjennomgang av 
arealbruken i kystsonen viser at flere områder avsatt til akvakultur ikke har blitt tatt i bruk til 
formålet, dette selv om arealene har vært avsatt til akvakultur i flere planperioder. Grunnen til 
at flere av disse områdene ikke har blitt benyttet til akvakulturformål har bl.a. sammenheng 
med beliggenheten til arealene, interessekonflikter, infrastruktur og fysiske forhold (strøm, 
isgang, eksponering, dybdeforhold, m.m.). 

Enkelte områder har også vært avsatt til flerbruksområder; natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og 
akvakultur, noe som i enkelte tilfeller har vist seg å være konfliktfylt. Denne kombinasjonen 
er spesielt vanskelig for fiskeriene som i praksis blir utestengt fra viktige fiskeplasser. Det er 
også noen områder hvor det ikke er tatt nødvendig hensyn til dybden i havområdene der 
anlegget skal plasseres, noe som har ført til at fortøyningene har blitt satt utenfor de planlagte 
fortøyningsområder. 

Antall områder avsatt til akvakulturformål er redusert med i alt 8 lokaliteter og et område for 
fortøyning. Begrunnelsen for at en har valgt å ta ut områder er at områdene enten ikke er tatt i 
bruk til formålet, selv om arealene har vært avsatt til akvakultur i flere planperioder, eller at 
de ikke er egnet til formålet. Vurdering av egnethet er basert på flere vurderingskriterier, 
deriblant registrerte interesser knyttet til ferdsel, vindeksponering, friluftsliv, biologisk 
mangfold, fiskeriinteresser m.m.).  

Områdene avsatt til akvakultur / akvakultur kombinert med andre formål som er tatt ut av 
kommuneplans arealdel er i ny plan avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 
strandsone.  

 

Områder for akvakultur, ankring og flerbruk som er tatt ut: 

Navn/sted Formål i 
eksisterende 
KPA 

Vurdering Endring 

Indre 
Nevelsfjord 

AF Ingen lokaliteter i drift. Området ligger 
delvis i et svært viktig friluftsområde og 
grenser til Sjunkhatten nasjonalpark.  Det 
er aktive og passive fiskeplasser i 
området. Fjordbunnen innenfor 
akvakulturområdet omfatter friområde i 
hav og er et viktig område i forhold til 
fritidsboliger på land. Bruken av området 
til akvakultur kan dermed være 
konfliktfylt. Området er heller ikke godt 
egnet for akvakultur på grunn av 
strømforhold og mulige is problemer. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 
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Kjerringøy 
nord 

NFFFA og  

A-25 

Det er ingen lokaliteter i drift. Område 
omfatter gytefelt for torsk og aktive og 
passive fiskeplasser. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Festvåg øst 

 

A Ingen lokaliteter i drift. Området ligger 
nedenfor regulert boligområde, nært 
fiskecamp på Finnkonnes og nært 
Sjunkhatten nasjonalpark. Området er 
dermed et viktig friluftsområde både 
lokalt og regionalt. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Geitvågen AF Området var ved en feil beskrevet i 
planbeskrivelsen til KPA 2014.   

Området tas ut 
av plan-
beskrivelsen. 

Bliksvær NFFFA Ingen godkjente lokaliteter. Arealet 
ligger i et område med flere 
naturvernområder og dyrelivsfredning. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Seivågskagen AF Det er ingen lokaliteter i drift innenfor 
området. Området ligger innenfor 
Saltstraumen marine verneområde. 
Aktive og passive fiskeriinteresser og 
nært lokalitet for låssetting. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Fjellvika, sør 
for Marvoll.  

NFFFA Tidligere tillatelse for andre arter/formål 
er slettet og det er ingen lokaliteter i drift 
i området. Mulige interessekonflikter er 
friluftsinteresser, vannledninger, 
gyteområde og fiskeplasser.  

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Elvefjorden, 
sør for 
Gillesvåg-
nakken.    

A Vurderes til å være lite egnet til 
matfiskproduksjon. Atkomst under bru 
med liten seilingshøyde og området kan 
bli islagt på vinteren. 

Området tas ut 
av kommune-
planen. 

Klevik, 
Landegode 

A Ingen lokaliteter i drift. Friluftsområde 
og en mindre farled gjennom sundet.  

Området tas ut 
av kommune-
planen. 
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Områder for akvakultur, ankring og flerbruk som er videreført, enkelte områder er endret: 

Navn/sted Formål Vurdering Endring 

NFFA1  

NFFA2 

Vindvika 

Tårnvik 

 

 

 

NFFA  

NFFA  

 

Det er to lokaliteter i drift innenfor 
området. Grenser mot Sjunkhatten 
nasjonalpark. Svært viktig 
friluftsområde på land i tilknytning 
nasjonalparken. Det er aktive og 
passive fiskeplasser og en 
låssettingsplass innenfor området. 
Ingen registering i sjø på natur- og 
friluftsinteresser. 

De deler av området som er i bruk til 
akvakultur videreføres.  

På grunn av 
fiskeinteresser som 
låssettingsplass og 
aktive/passive 
fiskeplasser er 
områdets størrelse 
justert. 

NFFA3 

VA1 

Hallsteinham
n, Misten 

NFFA 

A 

 

 

En lokalitet i drift, matfisk. Området 
er et viktig friluftsområde og det er 
aktive og passive fiskeplasser innenfor 
området. Reindriftsnæringen har en 
viktig svømmelei / transportområde 
gjennom området. Feltet beholdes men 
det forutsettes at det tas hensyn til 
reindriftsnæringens behov for 
svømmelei og transport. Fiskeri- og 
friluft- interesser må ivaretas så langt 
det er mulig. 

Ingen endring 

NFFA4 

Vågøya 

NFFA Området er i bruk til oppdrett av 
bløtdyr/krepsdyr/pigghuder.  

 

Området videreføres og 
utvides noe for å 
tilpasse området til 
dagens bruk. 

NFFA5 

Landegode 

Korten 

NFFA En lokalitet i drift, fangstbasert 
akvakultur, torsk. Områdets areal 
reduseres slik at den den delen som 
ikke er i bruk fjernes. Begrunnelsen er 
at området er værutsatt og lite egnet til 
matfiskproduksjon og at det blir noe 
kort avstand til eventuelle nye anlegg. 

Området endres slik at 
det arealet som ikke er i 
bruk fjernes. 

NFFA6 

NFFA7  

NFFA 

NFFA 

Godkjente lokaliteter for matfisk Arealet er justert og 
tilpasset dagens bruk 
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NFFA8  

Landegode 

Bjørnøya - 
Reinsøyan 

NFFA slik at areal som ikke er 
i bruk fjernes. 

NFFA9 

Helligvær 

NFFA Store deler av dette området er ikke 
egnet for oppdrett av matfisk og det er 
også konflikter i forhold til arter av 
nasjonal interesse, farled, vann-
ledninger og inngrepsfrie områder. 

En har valgt å avsette ett område for 
fangstbasert akvakultur, torsk. 

Området er redusert og 
tilpasset det arealet som 
er i bruk. 

NFFA10 

VA2 

Straumøya 

Storevika  

NFFAA En akvakulturlokalitet, matfisk.  

 

Området endres noe for 
å tilrettelegge for 
utvidelse og fortøyning 
av anlegget. 

 

I planen vises akvakulturområdene som akvakultur(A) eller i kombinasjon med naturområder, 
ferdsel og friluftsområder (NFFA). 

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel angir nærmere hvilke rammer som gjelder for 
sjøområdene, samt de enkelte områder avsatt til akvakultur m/fortøyning. Hvert enkelt 
område er nummerert. 
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Figur 29: Bildet viser eksisterende akvakultruranlegg, sør for Landegode 

Verneområder: Alle områder som er vernet etter naturvernloven/ naturmangfoldloven er 
videreført. En har i tillegg sikret naturreservatet ved Bliksvær med egen hensynssone. 

Faresone – sone for militær virksomhet: Forsvarets øvingsområder N 11, END 452 Lyngvær 
og END 464 Mjelde er tatt ut, etter avtale med Forsvaret. 

 

Naturområder og friluftsområder i sjø 

Status 

Eksisterende naturområde ved Valosen, samt naturområde ved Bodøsjøen, er 
videreført/avsatt.  

Endringer 

To store naturområder i sjø (bløtbunnsområder) ved Straumøya og ved Mulstrandvika er satt 
av. Begge områdene er registrert som svært viktige naturtyper i Naturbasen. Arealene har 
også tilhørende bestemmelser som regulerer arealbruken. 

Naturområdet rundt Lille Hjertøya, Bratten og Burøya blir ikke videreført da dette var feil 
arealkategori i gjeldende plan. Disse områdene er avsatt som farled- havn. 
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Friluftsområder i sjø 

Endringer 

For å vise områder med stor verdi for friluftslivet, er alle friluftsområder regulert i 
reguleringsplaner rundt Bodøhalvøya, samt Kjerringøy, vist som friluftsområder i sjø. Disse 
områdene er supplert med viktige friluftsområder i sjø, der en ut fra registrerte bruk har 
vurdert det som hensiktsmessig (Skjelstad, Auvika, Hovdsundet, Mjelle og Låter). Innenfor 
disse områdene vil det ikke være tillatt å sette i verk tiltak i sjø i strid med friluftsinteressene. 

 
Figur 17: Bildet viser Låter friluftsområde på Kjerringøy 

 

Farled havn og småbåthavner:  

Endringer 

Havnebassenget ved Bodø havn, samt sjøområder mot Bratten og rundt lille Hjertøya avsatt 
som farled havn. 

Småbåthavner: 

Endringer 

Alle småbåthavner i kommunen, over en viss størrelse, er avsatt som farled- småbåthavn. 

Sjøvannsinntak:  

Alle områdene er videreført. 

Byggeformål i sjø (utfyllinger):  

Alle områdene er videreført. 
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Sjødeponi  

Endringer 

For å tilrettelegge for deponering av rein leire er det avsatt et areal til sjødeponi nord for 
Bratten. Området ble tidligere benyttet som deponiområde for forsvaret og kommunen. 
Området vil benyttes som sjødeponi for reine leirmasser noe som medføre en bedre tildekking 
av eksisterende deponert avfall. 

 

Fiskeri  

Endringer 

Fiskeriene er en viktig næring i Bodø Kommune som i 2017 har 158 manntallsførte fiskere og 
85 registrerte fiskefartøy. Det er tatt hensyn til fiskeriene ved at det er fjernet formål som ikke 
kan kombineres med fiskeriene. Dette medfører mindre konflikter mellom bruksinteresser og 
at mer areal er blitt tilgjengelig for tradisjonelle fiskerier. Formålene som er fjernet er områder 
for akvakultur, ankringsområde akvakultur og forsvarets øvingsområder.  

 
Figur 18: Bildet viser sjøområdene ved  Naustvika og Sandvika på Landegode, et område som i plan er vist som viktig 
fiskeriområde (gyteområde) 

Andre endringer:  

Reindriftsnæringens behov for svømme- og transportleier i sjø er ivaretatt i juridisk bindende 
temakart for reindrift. 
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4.8.2 Vassdrag 
 

Byggeforbud langs vann og vassdrag 

Bestemmelsene fra kommuneplan fra 2014 videreføres, slik at det fremdeles er forbudt med 
byggetiltak i en sone på 50 m langs vann og vassdrag. Det foreslås presisert at for regulerte 
vann beregnes sonen på 50 m målt horisontalt fra høyeste regulerte vannstand. 

 

Hensynssone drikkevann 

Denne hensynssonen videreføres fra kommuneplanen for 2014. Formålet med hensynssonen 
er å hindre forurensing av drikkevannskilden (råvannet). Sikring av nedbørsfeltet er en viktig 
del av sikring av vannkvaliteten og kommer i tillegg til rensing av råvannet. For de enkelte 
nedbørsfelt er det vedtatt egne klausuleringsbestemmelser som regulerer alle former for tiltak 
slik at drikkevannsinteressene overordnes andre interesser innenfor hensynssonen. 

 

I Bodø kommune finnes det 10 vannverk som behandler vann fra ulike kilder og to vannverk 
for krisevannforsyning. Alle vannverk med klausulerte nedbørsfelt er avmerket i plankartet 
med egen hensynssone. 

 

4.9 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
 

Over 90 % av kommunens landareal er avsatt til LNFR.  

LNFR-formålet benyttes for å sikre områder for landbruksproduksjon, reindrift samt 
naturkvaliteter og friluftsliv. 

I tillegg til arealformålet er det områder som er gitt hensynssone. Disse områdene er avsatt 
fordi de har viktige landbruks- og/eller kulturlandskapsverdier eller vesentlige frilufts- 
og/eller naturverdier. 

Nr. Kommunale vannverk Kilde 
1 Heggmovatnet vannbehandlingsanlegg (Hovedvannverk) Heggmovatnet 
2 Saltstraumen vannverk Nedre Åselivatnet 
3 Skaug vannverk Elv 
4 Landegode vannverk Kleivikelva 
5 Festvåg vannverk Svartvatnet 
6 Helligvær vannverk Sjøvann 
7 Givær vannverk Sjøvann 
8 Misvær vannverk Grunnvann 
9 Breivika vannverk Grunnvann 
10 Vestvatn og Brekke vannverk Elv  

Vågøyvatnet vannverk (Krisevannforsyning) Vågøyvatnet 
 Valnes vannverk (Krisevannforsyning) Grunnvannsbrønn i fjell 
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Status 

Landbruk 
Bodø kommune har et rikt og variert landbruk som utgjør en stor ressurs for kommunen. 
Landbruket har vært og er et av grunnlagene for bosetting i ytter-distriktene i kommunen og 
er viktig for sysselsetting og ikke minst for trivsel og miljø i bygdene så vel som i byen. 
 
Viktige landbruksområder 
De viktigste landbruksområdene i kommunen er i kommuneplanen avsatt til LNFR-områder 
med hensynssone; landbruk. Denne hensynssonen skal ivareta de ulike interessene innenfor 
sonen og hensynssonen omfatter de viktigste matproduserende arealene, kulturlandskaps-
områdene og viktige skogområder. 

Det er en målsetting at det ikke skal omdisponeres dyrka jord til utbyggingsformål utenfor 
byutviklingsområdet. Fenes sikres som landbruksområde på lang sikt. 

Fjære og Godøynes er områder som har svært viktige kulturlandskap som skal ivaretas. Disse 
områdene skjermes gjennom hensynssoner mot utbygging og andre tiltak som kan komme i 
konflikt med landbruksinteresser. 
 
Bynært landbruk 
Rønvikjordene og Fenes er to bynære landbruksområder som bidrar til variasjon i en ellers så 
kompakt og urban by. 

Øvre del av Rønvikjordene er avsatt til viktig landbruks og kulturlandskapsområde. I tråd med 
kompromissvedtaket mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i 
2011 ble områdene langs riksvegen avsatt til offentlig-/privat tjenesteyting og næring i 
kommuneplanens arealdel 2009-2021. Disse områdene er vurdert tilbakeført til LNFR i denne 
planperioden. 

Det andre området som er avsatt til viktig landbruksområde, er Fenes i den østlige delen av 
byutviklingsområdet. Grensa mot framtidige utbyggingsområder går i nord mot 
Innstrandaveien og mot vest i plangrensa til områdereguleringsplanen for Mørkvedbukta 
skoleområde. Hele området inkludert strandsonen er sikret til landbruksformål. Søknader om 
mulige utbyggingstiltak/dispensasjonssøknader skal behandles restriktivt. 

Dyrka jord innenfor byutviklingsområdet på Mørkved, som er avsatt til utbyggingsformål 
gjennom tidligere planvedtak, kan drives som landbruk fram til at arealene blir utbygd. 
 
Jordvern og ivaretakelse av matjord 
 
Jordvernet står sterkt i Bodø og siden forrige kommuneplan har det nesten ikke vært 
omdisponert dyrka mark til andre arealformål (8 daa over 4 år). I Nordland fylke skal det 
maksimalt omdisponeres 200 daa dyrkamark i året. 
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Tabellen ovenfor viser omtrentlige tall basert på endringer i KPA for fritidsformål sett opp 
mot kartlegging tilgjengelig på miljøstatus.no. I tillegg er totalt ca 94 daa dyrka mark på 
Rønvikjordene endret fra offentlig formål og næringsformål til LNFR.  
 
Reindrift 
I Bodø kommune finnes to reinbeitedistrikt. Bodøhalvøya mellom Sørfolda og Saltfjorden, er 
en del av Duokta reinbeitedistrikt og Saltfjorden er grense for Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
Saltfjellet reinbeitedistrikt er Nordlands største reinbeitedistrikt med sørligste utstrekning inn i 
Rana kommune. 

Bodø kommune har med sin kystnære beliggenhet i første rekke stor verdi som 
vinterbeiteområder for reindriften. Men de høyereliggende fjellområdene med lier og 
dalganger utgjør også vår- og sommerbeiter både for Duokta og Saltfjellet reinbeitedistrikter. 
Vinterbeiter er minimumsbeiter/ knapphetsfaktor i reindriften og her ligger dermed lista for 
distriktenes produksjonspotensial. Både Saltfjellet og Duokta reinbeitedistrikter ligger på et 
reintall opp mot fastsatt grense, og arealbeslag i vinterbeiteområdene vil dermed virke direkte 
inn på produksjonen. 

Disse interessene, samt trekkveier, er kartfestet og vist i eget temakart til kommuneplanens 
arealdel og gjort juridisk bindende gjennom bestemmelser. 

De største utfordringene for reindriftsnæringa i Bodø er i all hovedsak knyttet til konflikter 
mellom reindriftsinteresser og nye og eksisterende områder for fritidsbebyggelse, 
kraftproduksjon, landbruk og skogbruk, mineralutvinning, motorferdsel i utmark, påkjørsel på 
vei- og bane, samt tap av rein til fredet rovvilt. 

Gjennom dialog med næringen og kartlegging av flaskehalser, samlingsområder mv. er det 
avsatt flere områder hvor reindriften har førsteprioritet. 
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Beite og Beitebruksplan 
Kommunen har flere beitelag og bønder som driver med ulike husdyrtyper. I perioden 2011-
2017 har beitebruken gått ned for alle husdyrtyper, bortsett fra for sau og geit. I 2017 var det 
over 3 000 sauer på beite i kommunen. Kommuneplanen sikrer beiteområdene med 
arealformål og bestemmelser. 
 
Beitebruksplan er vedtatt i 2018 (etter kommuneplanens arealdel) og har dermed ikke fått 
noen sterke føringer for Kommuneplanens arealdel. I tillegg mangler beitekartlegging for hele 
kommunen. Ved neste rullering vil beitebruksplanen kunne brukes som grunnlag til 
arealdelen for å gjøre arealbruken mer forutsigbar og peke ut viktige beiteområder. 
 
Spredt bolig- og fritidsbebyggelse 
LNFR områder med tillatelse til spredt boligbygging og fritidsbebyggelse er avmerket i 
plankartet og det er gitt bestemmelser og retningslinjer som fastsetter omfanget av ny 
bebyggelse. 

Spredt boligbebyggelse: Kommunen har videreført alle områder med tillatelse til spredt 
boligbebyggelse fra forrige kommuneplan og avmerket disse som LNFR - spredt 
boligbebyggelse. 

Spredt fritidsbebyggelse: Det er to områder med eksisterende fritidsboliger ved Soløyvannet 
og Vatnvatnet som er avsatt til LNFR - spredt fritidsbebyggelse. Det er gitt bestemmelser og 
retningslinjer til planen som fastsetter omfanget av ny bebyggelse innenfor disse områdene. 
 
 
Friluftsliv 
Bodø har en fantastisk natur og byr på flere naturopplevelser fra under vann til de høyeste 
fjelltoppene. Naturen er tett på enten man er på sjøen, på bygda eller i byen. Bodø er virkelig 
byen midt i naturen! 

I Bodø kommune finnes store landareal med mulighet for å utøve friluftsliv, dette er 
utmarksareal som i all hovedsak ligger innenfor LNFR-formålet. Det finnes i alt 28 områder 
som er statlig sikret til friluftsformål. Disse områdene dekker et areal på ca. 21515 dekar. I 
tillegg finnes 7 km² med holmer og sjøareal i Karlsøyvær, samt andeler i felleseide fjellareal 
(Børelv). 

De store utmarksarealene, samt de statlig sikrede friluftsområdene representerer store verdier 
som allment tilgjengelige friluftsområder, både til generelt friluftsliv, fiske og til trening for 
Bodøs befolkning. De mest benyttede friluftsområdene ligger imidlertid nært opp til og delvis 
innenfor byutviklingsområdet. De sentrumsnære friluftsområdene utenfor 
byutviklingsområdet er avgrenset av egen markagrense som omfatter Bodømarka. 
Friluftsområder og grønne drag i tettbebyggelsen er ivaretatt gjennom egne reguleringsplaner 
eller de er vist som grønnstruktur i kommuneplanen. 

Alle de viktigste friluftsområdene i kommunen er avmerket med egen hensynssone i 
plankartet med tilhørende bestemmelser og retningslinjer som ivaretar interessene innenfor 
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sonen. Denne hensynssonen omfatter også alle områder klassifisert som A+ i samsvar med 
friluftlivskartleggingen. I tillegg inngår kommunalt og statlige sikrede friluftsområder. 
 
Strandsonen 
Bodø kommune har en kystlinje på hele 802 kilometer, av dette utgjør kystlinjen langs 
fastlandet totalt 304 km, mens kystlinjer langs de 1188 øyene og holmene i kommunen utgjør 
totalt 430 km. 

Verdiene knyttet til strandsonen er omfattende og inkluderer blant annet friluftsinteresser, 
landbruksinteresser, fiskeriinteresser, biologisk mangfold, kultur og historie, 
næringsinteresser, bolig- og fritidsbebyggelse og samferdsel. Når det gjelder spørsmål om 
forvaltning og bruk strandsonearealene i kommunen så er det viktig å vurdere alle disse 
interessene opp mot hverandre, og at man i særlig grad vektlegger hensynet til fri ferdsel i 
strandsonen. 
 
Naturområder 
Bodø kommune er omkranset av naturområder med stor lokal, regional og nasjonal verdi. 
Innenfor disse naturområdene finnes et særegent plante- og dyreliv, samt unike 
landskapsutforminger og geologiske formasjoner. 
 
Flora og fauna 
Bodø kommune spenner fra ytre øyvær med oseanisk klima til indre fjelldaler med mer 
kontinentalt klima. Mellom disse ytterpunktene finnes mange gradienter. Det er bratte tinder 
og dype fjorder, men også et mer gjestmildt landskap med lune viker og rundere former. 

Landskapet er i stor grad preget av menneskelig påvirkning opp gjennom tidene, og 
kulturlandskapet utgjør en viktig del av kommunens areal. 

Den kalkrike berggrunnen vi finner i store deler av kommunen gir opphav til en rik flora med 
mange orkidéer og andre kalkkrevende planter. Den fredede og rødlistede orkidéen flueblom 
(hensynskrevende – DC) har sin kjente nordgrense på Kjerringøyhalvøya. Blåveis har også sin 
nordligste kjente forekomst i kommunen. Begge er kjent fra flere lokaliteter i Bodø. 

Det er et mål at Bodø kommune til enhver tid skal ha en oppdatert oversikt over verneverdier 
innen biologisk mangfold og naturvern. Slik oversikt skal foreligge i en form som gjør dem 
tilgjengelige for planleggere, saksbehandlere og publikum generelt. Områder som er særlig 
viktige for vilt eller biologisk mangfold skal vurderes regulert til spesialområde naturvern. 
 
Bodømarka 
Bodømarka utgjør et areal på ca. 150 000 daa og er Bodø bys viktigste natur-, idretts- og 
friluftsområde. Marka består av kupert og skogkledt terreng brutt av fjelltopper som 
Keiservarden, Hopsfjellet, Svensdalsfjellet og vestre del av Mjønesfjellet. I tillegg er det flere 
store vann som Soløyvatnet, Vatnvatnet og Vågøyvatnet der sistnevnte også er innenfor 
nedslagsfelt for drikkevann. Ned mot bebyggelse renner elver som eksempelvis Bodøelva og 
Futelva, og flere større elver ved Vatnvatnet som Heggmoelva, Allmenningselva og Storelva. 
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Keiservarden er et lokalt ikon og viktig turmål og utsiktspunkt både mot byen og naturen 
rundt. Bodømarka benyttes sommer som vinter til friluftsliv, kulturarrangementer, idrett og 
naturopplevelser. 

Bodømarkas avgrensning er definert i kommuneplanen. Markagrensen strekker seg mot 
Bratten i vest, Skautuva og grensen mot Sjunkhatten nasjonalpark i nord, Hunstad i sør og helt 
øst mot Mjønesfjellet. 

Markagrensen utgjør grensen mellom utbyggingsområdet og de store sammenhengende fjell-, 
og naturområdene sentralt på Bodøhalvøya. 

Det er vurdert utvidelse av Bodømarka etter innspill til planarbeidet. Markagrensen er ikke en 
juridisk bindende grense og det er hensynssonen for friluftsliv som i all hovedsak gir juridiske 
virkninger for marka og andre områder med viktige natur- og friluftsinteresser. At 
markagrensen holdes stabil, med verken innskrenking eller utvidelse er med på å gi 
forutsigbarhet og styrke Bodømarka som et kjent begrep. Bodømarka beholder derfor sin 
avgrensning. 

Privat eiendom utgjør 87 % av Bodømarka. I Bodømarka er det registrert omtrent 600 hytter 
hvorav 350 ligger rundt Soløyvatnet og 200 ved Vatnvatnet hvor også konsentrasjonen er 
størst, og et mindre antall i Svartvatnet/Kretjønnaområdet. Det er gitt bestemmelser for å 
begrense antallet nye hytter innenfor markagrensen. 

Utover det som er tillatt av nye hytter skal det kun gjøres tiltak i Bodømarka som er med på å 
fremme friluftslivet eller tilrettelegging for idrett. Det er samtidig viktig at disse interessene 
ikke kommer i veien for hverandre, men ivaretas på mest mulig lik linje. 
 
 
Vernede områder 
Med bakgrunn i at det finnes en rekke områder med både regional- og nasjonal verneverdi i 
Bodø kommune så er en rekke områder vernet etter Naturmangfoldloven og statlig sikret mot 
inngrep. Disse verneområdene er i dag fordelt på 15 naturreservater, 3 landskapsvernområder, 
to nasjonalparker og et marint verneområde. Verneområdene vises i kommuneplankartet. 
 
Vann og vassdrag 
Det finnes flere fiskerike vann og vassdrag i kommunen med bestander av laks, røye, ørret og 
ål. Disse vassdragene har en viktig økologisk funksjon og stor rekreativ verdi for 
befolkningen. Vassdragene med elver, bekker og vann samt kantsonen rundt vassdragene har 
samlet sett en stor verdi og må ivaretas gjennom helhetlig forvaltning. 

Endringer 

Hensynssone friluftsliv 
Ny friluftlivskartlegging var ikke klar på det tidspunkt kommuneplanens arealdel ble rullert. 
Det er dermed ikke gjort noen store endringer for hensynssone friluftsliv. Noen hensynssoner 
er allikevel slått sammen for at områdene skal være mer hensiktsfull. Det er tilført en 
hensynssone for friluftsliv på nordvestsiden av Landegode, Låter på Kjerringøy og  
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Bebyggelse i LNFR 
Egen bestemmelse vedrørende utnyttelsesgrad for bebyggelse innenfor LNFR er erstattet av 
en retningslinje som henviser til krav gitt i bestemmelsene for ulik type bebyggelse. Slik vil 
det være mer forutsigbart. Eksempel: Bygger man bolig følger man bestemmelsene for bolig, 
selv om det er innenfor LNFR-formålet. 
 
Reindrift  
Ny bestemmelser er lagt til vedrørende juridisk bindende temakart for reindrift. Temakartet er 
oppdatert og oppsamlingsplasser, flytt- og trekkleier er lagt inn. Dette for å stoppe eller 
begrense tiltak som kan komme i konflikt med reindriftas interesser. Temakartet er basert på 
enhver gjeldende reindriftskart. Det tas sikte på å gjennomføre flere dialogmøter med 
reindriftsutøvere for å sikre et godt kunneskapsgrunnlag for neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Viltinteresser 
Det er laget et eget temakart for elg som viser trekkleier på land og til vanns i hele 
kommunen. Trekkveier i byutviklingsområdet er tatt ut.  
 
Bodømarka 
Bodømarka er uendret bortsett fra at det legges inn en hensynssone med krav om 
detaljregulering for nytt hotell der hvor turisthytta står i dag, samt ny veitrasé opp til platået. 
Arealformål, utbyggingsomfang, høyder mv. vil bli nærmere avklart i detaljplanprosessen. 
Det vises forøvrig til prinsippvedtak den 22.6.2017 der Formannskapet åpner for at 
planleggingen av nytt hotell på Rønvikfjellet kan starte. 

 

Jordvern og ivaretakelse av matjord 

I denne revisjonen er det gjort en gjennomgang av alle områder avsatt til fritidsbebyggelse for 
å vurdere dem hovedsakelig opp mot egnethet ut i fra nytt kunnskapsgrunnlag for skred-, ras- 
og flomfare. Det er gjennom dette arbeidet blitt redusert på flere hytteområder og noen er tatt 
ut. ca. 4 200 daa overføres fra fritidsbebyggelse til LNFR. Av dette arealet er ca. 783 daa 
dyrka (88) eller dyrkbar jord (695).  

Det er gitt bestemmelser vedrørende ivaretakelse av matjord i utbyggingsområder for å sikre 
at jordlaget som ressurs ikke går tapt, men kan få en ny bruk. 

 

4.10 Fritidsbebyggelse 
 

Status 

Bodø kommune har i KPA 2014 avsatt ca. 30 000 daa til formål fritidsbebyggelse, ca.3/4 av 
arealet er ikke utbygd. I denne rulleringen av kommuneplanens arealdel er det gjennomført en 
vurdering av områdene. Hensikten med gjennomgangen er å redusere eventuelle ulemper for 
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landbruk og utmarksnæringer samt å redusere inngrep i viktige natur, landskaps- eller 
friluftsområder, kulturlandskap og drikkevannskilder. Områdene er også vurdert i forhold til 
mulig naturfare. Regulerte hyttefelt er ikke omfattet av vurderingen og er videreført. 

Utbygging i strandsonen skal også unngås. Det legges derfor opp til at videre utbygging av 
fritidsboliger primært skal skje som fortetting og utvidelse av allerede bebygde hytteområder, 
og det vektlegges at områdene er tilgjengelig i form av etablert bilatkomst og at det finnes 
nærturområder med tilstrekkelig kapasitet. 

Endringer 

Gjennom prosessen er ca. 4 200 daa funnet uegnet til utbyggingsområde og er tilbakeført til 
LNFR. Areal avsatt til fritidsbebyggelse er dermed redusert til ca. 25 800 daa. 

Av kommunens 138 områder avsatt til hytter, er 28 områder endret. 11 hytteområder er 
tilbakeført til LNFR og for 17 områder er avgrensingen justert i forhold til vurderinger. Det 
vises til eget vedlegg for hele utredningen med bakgrunn for endringen. Det tas forbehold om 
feil i datagrunnlaget, og i antall bygg oppgitt innenfor områdene da disse er telt manuelt fra 
kommunens karttjeneste. 

Det er også gjennomført noen justeringer på områder hvor det var avvik mellom 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Dette omfatter både reduksjon og utvidelser 
slik at arealformålene stemmer over ens. 

Selv om en har prøvd å unngå å endre arealformål for eksisterende hytteområder, har en i 
enkelte tilfeller måttet endre formålet. Dette er for å tydeliggjøre at området ikke er egnet som 
byggeområde for fritidsbebyggelse, jf. vurderingspunktene over. I områder som har fått endret 
arealformål må ny utbygging skje som dispensasjon der tiltaket blir vurdert opp mot naturfare 
og ev. behov for sikringstiltak. 

I enkelte hytteområder har en valgt å utvide arealet, dette for å innlemme nærliggende 
fritidsboliger som naturlig tilhører feltet. Dette grepet vil medføre færre 
dispensasjonssøknader i disse områdene. 

Vurdering av eksisterende områder for fritidsbebyggelse og ny arealbruk med nye 
nr. i parentes:  
 
Område Tiltak Fra  Til  Ca. endring 
H2 
Nevelsfjord 

Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 174 daa 

H3 
Nevelsfjord 

Tilbakeføres til LNFR  Fritidsformål LNFR - 106 daa 

H9 Langheia Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR -83 daa 
H15  
(H14 og H15) 
Fjærkjerringa 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 198 daa 

H21 Selneslia Tilbakeføres til LNFR  Fritidsformål LNFR - 278 daa 
H25 (H29) Endres Fritidsformål Fritidsf. - 7,8 daa 
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Løp Camping 
H28 (H37) 
Mevågen 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 660 daa 

H29 (H38) 
Mevågen 

Endres Fritidsformål LNFR + 58 daa 

H38 (H32) 
Sagelva 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 212 daa 

H48 
Kobbosen 

Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 35 daa 

H59 (H62) 
Åseli 

Endres til samsvar med 
reguleringsplan 

Fritidsformål LNFR + 11 daa 

H 61 (H126) 
Marvoll 

Redusert Fritidsformål LNFR - 50 daa 

H62 Marvoll Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 13 daa 
H65 (H66) 
Koddvågen 

Reduseres Fritidsformål LNFR -15 daa 

H67 
Hogndalen 

Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 93 daa 

H84 Sandvatn Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR -269 daa 
H88 Kjetneset Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 223 daa 
H102 (H90) 
Sand 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 30 daa 

H103 (H91) 
Kvarv 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 363 daa 

H113 (H104) 
Svarvatnet 

Reduseres Fritidsformål LNFR -200 daa 

H114 (H105) 
Gjømmervatn 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 770 daa 

H115 (H106) 
Jordbruvatn 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 208 daa 

H118 (H108) 
Gjømmervatn 

Endres Fritidsformål Fritidsf. + 58 daa 

H119 (H109) 
Gjømmervatn 

Reduseres Fritidsformål LNFR - 370 daa 

H120&121 
(H110) 
Vesterli 

Slås sammen og endres. Fritidsformål/ 
LNFR/LNFR 
m/spredt bolig. 

Fritidsf. + 45 daa 

H126 Brekke Tilbakeføres til LNFR Fritidsformål LNFR - 76 daa 
H127 Brekke Tilbakeføres til LNFR – Spredt 

bolig 
Fritidsformål LNFR - 19 daa 

     
 

For alle områder for fritidsbebyggelse er det krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 
Det er utarbeidet retningslinjer og bestemmelser gjeldende for fritidsbebyggelse i kommunen 
(jf. § 5.3 i bestemmelsene til KPA). 

Det er utarbeidet egne bestemmelser for tilhørende anlegg som naust, brygger, flytebrygger 
med mer som angir krav til utforming og lokalisering (jf. § 5.3). Naust er til forskjell fra 
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fritidsbebyggelse et bygg utelukkende beregnet for opplagring av båt og redskaper og kan 
ikke benyttes til varig eller midlertidig beboelse. 

Det er avsatt fire nye områder for fritidsbebyggelse: 

Kjerringøy: Alsos, utvidelse av eksisterende område for fritidsbebyggelse, 11 daa 

Misvær: Et nytt område ved Opplia på ca. 51 daa 

Det er foretatt endringer i bestemmelsene vedrørende fritidsbebyggelsens utforming og 
parkeringskrav. Det er satt et krav om gesimshøyde på inntil 4,5 m og mønehøyde på inntil 
6,5 m (jf. § 5.3.2). I tillegg er det satt et minstekrav for parkering for fritidsboliger. (jf. § 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovenfor viser tilbakeføring av hytteområder til LNFR som utgjør over 4200 daa. Av 
disse er ca 800 daa dyrka eller dyrkbar jord. Se tabellen på side 70. 
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4.11 Områder for forsvaret 
 

Forsvaret har hatt en sentral rolle i Bodø siden etterkrigstiden. Siden 1952 har Norges 
Hovedflystasjon hatt base i Bodø lokalisert sammen med lufthavnen tett ved bysentrum. I 
2012 vedtok Stortinget å legge ned Hovedflystasjonen, og flytte den til Ørlandet i Trøndelag. 
Siden 2012 har Luftforsvaret gradvis avviklet Hovedflystasjonen. På Forsvarets arealer skal 
det planlegges for byutvikling og i tillegg etableres ny sivil lufthavn 900 m sørvest for 
eksisterende. Det vises til Stortingets vedtak juni 2017. 

Forsvaret og Forsvarsbygg disponerer flere eiendommer i kommunen, samt andre arealer med 
bruksinteresser. I kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble Forsvarets arealbehov sikret 
gjennom endring av arealformål, innføring av hensynssoner og gjennom nye bestemmelser. 
Forsvaret har i dag hovedsakelig aktivitet ved disse lokalitetene: 

1) Bodin leir: Bodin leir benyttes i dag til forpleinings- og forlegningsområde for 
Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH). I tillegg er Sanitet og Heimevernet etablert 
i leiren. Arealet er avsatt til forsvarsformål i kommuneplanen 

2) Reitan militærbase: Reitan er hovedbase for FOH. Arealet er avsatt til 
forsvarsformål i kommuneplanen 

3) Heggmoen skyte- og øvingsfelt: Dette området er benyttet som skyte- og øvingsfelt 
og arealet er sikret gjennom hensynssone for Forsvaret 

Arealformålene innført i 2014 videreføres i all hovedsak. 

 
Endringer 

Forsvarets øvingsområder i sjø (N 11, END 452 Lyngvær og END 464 Mjelle) var begge 
avsatt med egne hensynssoner i gjeldene plan. Disse områdene er tatt ut etter avtale med 
Forsvaret. 

 

4.12 Områder for næring 
 
Føringer 

I Strategisk næringsplan 2017-2021 skal Bodø kommune være en aktiv tilrettelegger for 
utvikling av areal både til land og sjø. 
 
Status 

Det vises til Bystyresak 2016/38 saksnummer 16/1 om arealstrategi kommuneplanens arealdel 
vedtatt i 2016. I denne ligger blant annet en oversikt over tilgjengelige næringsarealer i 
byutviklingsområdet per 2015. Denne oversikten viser at: 
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• Reserver av tilgjengelige og tilrettelagte næringsarealer er svært begrenset 
• Størst etterspørsel etter sentrumsnære og sjønære områder 

Nytt næringsareal på Langstranda vil i begynnelsen av 2018 være ferdig utfylt. Videre 
forventes nytt næringsareal på Langskjæret å bli planavklart i løpet av 2018 og ferdig utfylt i 
løpet av 2019. Begge utfyllingsområdene har behov for å sette seg før en utbygging kan ta til. 

Det fins også andre planavklarte næringsområder – som eksempel Rønvikjordene N1 og 
Mørkved Sør. Når det gjelder Rønvikjordene N1 vises til planbeskrivelsen kapittel 4.4 og 
kapittel 5. I områdeplanen for Hunstad Sør åpnes det for næring i flere områder langs RV 80.  

Kvalvikodden er planavklart. Imidlertid kreves det store investeringer for å tilrettelegge 
adkomst og for å byggemodne dette næringsområdet.  

I Sentrum bydel har tilfanget av regulerte næringsarealer øket med anslagvis nye 35 000 m2 i 
Ramsalt, Firkanten, Meierikvartalet, Nordviksenteret, Utviklingsområde Vest og i kvartalene 
21 og 22. Det antas at dette vil bli bygget i løpet av planperioden. 

Næringsområde N1 på deler av Rønvikjordene 

Området N1 er i dag båndlagt for fremtidig regulering H710 Baf (fremtidig regulering bygg 
og anlegg) med krav om områderegulering. Felt N1 ble avsatt til næringsformål, og i 
bestemmelsene avsatt til arbeidsplassintensive næringer. N1 er eid av Nordland 
fylkeskommune og det er igangsatt planlegging av området. Kommunen deltar i 
planleggingen. Det vises videre til 4.4 Rønvikjordene og kapittel 5. 

 
Endringer 

Følgende nye områder er avsatt til næring i KPA 2018 -2030: 
 

Campingplass i Vestvatn, ca. 14 daa 
Næringsområde på Kvalnes, ca 60 daa 

 
Baf (N1) Rønvikjordene endrer arealformål fra bygg og anlegg til næring. Arealet til næring 
er redusert fra 110 daa til 75 daa og 35 daa tilbakeføres til LNFR jf. Bystyrets behandling i 
sak 19/12. 
 
Videre foreslås det også å tillate følgende områder som mellomlagring av masser i tillegg til 
næringsformål jamfør kap. 4.13. 
 

• BN på Kjerringøy, del av gnr/bnr 124/90 ca. 8 daa 
• N1 Naurstadhøgda, Kommunedelplan for Saltstraumen, gnr/bnr 76/112, ca. 11 daa 
• N1 Saltstraumen (Næringsområde), Kommunedelplan for Saltstraumen ca. 8 daa 

 

4.13 Områder for råstoffutvinning og lagring av rene masser 
Masser er å anse som en ressurs. Utgangspunktet for et hvert nytt større byggetiltak må være 
at tiltaket skal ha massebalanse. Dersom det er overskudd av masser i ett tiltak, skal massene 
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håndteres som en ressurs og fraktes til godkjent mellomlagringsplass for mest mulig 
gjenvinning eller en permanent lagringsplass. 
 

Status 

Områder for råstoffutvinning 
Det er satt av tre områder for råstoffutvinning i kommunen; Kvitberget dolomittbrudd, 
marmorbrudd ved Ljøsenhammaren og ved Bratten i sone 38.33. Det er i tillegg mulig å ta ut 
masser fra Vika i Misvær som er satt av som fremtidig næringsområde og Lille Hjartøy som 
er satt av som fremtidig industriområde.   

 
 
Områder for permanent lager for rene masser 
 
Vikan og Jensvolldalen er områder for permanent lagring av rene masser i kommunen i 2014 
planen. I området N Naurstadhøgda (Næringsområde) i kommunedelplan for Tverlandet kan 
det også lagres rene masser permanent. 

Midlertidige lagringsplasser kombinert med andre arealformål 
Kjerringøy: I næringsområdet BN på Alsos 

Rønvik: Kvalvikodden kan benyttes til mellomlagringsplass dersom det ikke medfører økt 
trafikk utover eksisterende trafikkmengde. 

Saltstraumen: N1 i kommunedelplan for Saltstraumen. 
 
Endringer 

Råstoffutvikling 
Det forelås å legge inn ett nytt område for råstoffutvinning i. Det er plankrav til tiltaket. 
Planavgrensingen må ta hensyn til hensynssone nedslagsfelt drikkevann og elveløp. 

• Vika, Misvær, ca 51 daa  
• Støvset, Skjerstad, ca 23 daa 

Permanente lagring av rene masser: 
 

• Vikan, utvidelse ca. 31 daa 
• Bratten, leirmasser, område i sjø ca. 570 daa 

 
 

4.14 Samisk kultur og næringsutøvelse 

Arealbruken i Bodø skal ivareta og legge til rette for at samisk kultur skal kunne utøves og at 
samisk næringsutøvelse drives på en god og bærekraftig måte. 
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Spesielt for reindriften er kommuneplanens arealdel et viktig dokument. Reindrift er en særlig 
arealavhengig næring og krever aktiv arealpolitikk for å ivareta viktige arealer for reindriften. 
Dette gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter, herunder flyttleier, 
trekkveier, drivningsleier, slakte- og merkeplasser, og kalvings-, luftings-, brunst- og 
paringsområder. I Bodø kommune er disse områdene avsatt til LNFR og det skal ikke gjøres 
tiltak i slike områder som kan komme i konflikt med reindriften. Samlingsområder, trekkveier 
og flyttleier er i arealdelen kartfestet og gitt særskilt hensyn. 

Arealdelen legger ikke opp til nye etableringer i utmark. Dette samt sikringen av viktige 
samlingsplasser, trekk- og flyttleier bidrar til å begrense belastningen på reindriften. 

 

4.15 Kulturminnevern 

Det foreligger en temaplan for kulturminner fra kommunedelplan for sentrum (2010). Planen 
gjelder for sentrum bydel og Burøya/Nyholmen og består av et temakart med tilhørende 
beskrivelse. Temaplanen er oppdatert og videreføres.  

Arbeidet med plan for kulturminnevern startet opp i 2000, og dette utgjorde en viktig del av 
daværende sentrumsplan. Temakartet kulturminnevern viser bevaringsverdige enkeltbygg og 
bygningsmiljøer, og som hovedregel stilles det krav til reguleringsplan med formål å gi 
bestemmelser som tar vare på verdiene i områdene og de enkelte bygg. 

Planbestemmelsene til arealdelen sikrer forvaltningen av bevaringsverdige bygninger/ 
bygningsmiljø inntil reguleringsplan foreligger. Målet med temaplanen for kulturminner er: 

• Ta vare på bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer 
• Synliggjøre kommunens kulturminner og den kunnskapsbank de representerer 
• Byutviklingen skal ta hensyn til kvartalsstruktur basert på ”Brente steders regulering” 
 

Temaplanen for kulturminner er fulgt opp med følgende reguleringsplaner utarbeidet av Bodø 
kommune: 

• Svenskebyen 
• Plysjbyen 
• Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate 
• Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19 
 

Det er ikke utredet bevaring av kulturmiljø utenfor bydel sentrum og Rønvik/Saltvern. For 
Rønvik/Saltvern ble det gjort en vurdering av vernehensyn i kommunedelplan Rønvik/ 
Saltvern, som er videreført i kommuneplanens arealdel. 

Bystyret har besluttet at det skal igangsettes arbeid med rullering av kulturminneplanen, samt 
at den skal utvides til å omfatte hele kommunen. Når denne er vedtatt vil den bli førende for 
kulturminnevernet i kommunen. 
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I henhold til vedtak ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel har kommunen 
utarbeidet en reguleringsplan for Storgatakvartalene mellom torget og Bankgata for å få 
avklart de mulighetene og begrensingene som ligger i kombinasjonen mellom fasadevern og 
utvikling. Områderegulering for Storgatakvartalene ble vedtatt av bystyret i mars 2018.  

 

 

Figur 32: Temakart Kulturminnevern 

Kulturminneloven (kml.)verner kulturminner både på land og under vann. Automatisk fredete 
kulturminner gir vern direkte gjennom Kulturminneloven. Også skipsfunn er beskyttet direkte 
gjennom lov, men ikke fredet som fredede kulturminner. Etter Kulturminneloven tilhører funn 
av mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller 
deler av slike ting i utgangspunktet staten. 

Ingen utbyggingsområder i kommuneplanen er endelig avklart i forhold til automatisk fredete 
kulturminner. Alle saker må derfor oversendes kulturminnemyndighetene (Tromsø museum, 
Nordland Fylkeskommune og Sametinget) for uttalelse og vurdering. Det er viktig at 
kulturminnemyndighetene trekkes inn på et tidlig stadium i planleggingen slik at de kan 
komme med innspill som kan forhindre konflikter i forhold til kulturminneforvaltningen. 
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4.16 Barn og unges oppvekstsvilkår 
 
Barn og unge i Bodø kommune har gode fysiske oppvekstsvilkår, og god nærhet til 
grøntområder, sjø og fjære og bymarka. Bodø er en «grønn» by, med mange hager, 
fotballøkker, lekeplasser, parker, skole- og barnehage-områder og store naturområder i 
sykkelavstand fra de fleste boligområdene. 

Det er også et stort fokus på boligbygging i bykjernen, og det er et selvsagt mål at også barn 
og unge skal ha et godt liv i byen. Dette innebærer en trafikksikker hverdag, tilgang på gode 
og egnede arealer for lek og uteopphold, og et rikt og variert fritidstilbud i hele kommunen. 

Uttrykket «barn og unge» gjelder aldersgruppen 0 – 18 år (umyndige). Innenfor denne 
gruppen vil behov og forutsetninger være svært forskjellige. Viktige punkt i Rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) er at barn og unge skal ha mulighet til å skape sitt eget lekemiljø. Det 
forutsetter bl.a. store nok areal som egner seg for lek og opphold og muligheter for ulike type 
lek til ulike årstider. 

Videre kreves det at kommunen organiserer planprosessen på en sånn måte at synspunkter 
som gjelder barn og unge som berørt part kommer fram og at denne gruppen selv gis 
anledning til å delta. Det er derfor avgjørende å legge til rette for gode medvirkningsprosesser 
med barn og unge, og kommunen har et stort fokus på dette, blant annet gjennom 
barnetråkkregistreringer, men også gjennom andre tilnærminger. 

 
Barnetråkk  

I den forrige planperioden har Bodø kommune gjennomført to barnetråkkregistreringer. 
Barnetråkkregistreringer er en medvirkningsmetode for å høre barn og unges mening om 
nærmiljøet sitt, samt kartlegge dette. Disse registeringene må gjennomføres med jevne 
mellomrom, og det planlegges nye runder i den kommende planperioden. 

Kommunen bruker disse registreringene aktivt til å kartlegge behov for konkrete tiltak og som 
en del av arealplanleggingen. 

 
Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal er en svært viktig del av bomiljø og bokvalitet, og dette har spesielt stor 
betydning for barn og unge i hele kommunen. Selv om det er kort vei til naturområder er det 
viktig å legge til rette for grøntarealer i tilknytning til boligen. Planen viderefører i all 
hovedsak arealkravene fra forrige plan, men det gjøres viktige endringer i bykjernen. 
Erfaringer med pågående og realiserte boligprosjekter viser at det kan være utfordrende å få 
til gode nok kvaliteter. I denne planen legges til det derfor til rette for at boligprosjekter kan 
bidra til opparbeiding av nye og oppgradering av eksisterende byrom. Dette bidrar til at flere 
arealer for barn og unge blir etablert nær og ved boligene, og at barn og unge lettere kan ta 
disse i bruk. Det er også en postitiv effekt at bykjernen som helhet blir tilført gode 
grøntarealer som er tilgjengelig for allmennheten. Rekkefølgebestemmelser i 
reguleringsplaner skal sikre at tilstrekkelig uterom blir opparbeidet. 
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Grønnstrukturplanen 

I planperioden har det blitt utarbeidet en ny grønnstrukturplan som kartlegger og samler 
grøntstrukturen i byutviklingsområdet. Planen inneholder bestemmelser om bruk av disse 
arealene og definerer handlingsplaner  og ansvarsområder for ulike tema.   

 
Bypakken 

Bypakke Bodø styrker kollektivtransporten og inneholder en rekke tiltak som bidrar til økt 
trafikksikkerhet, som nye trygge kryssinger av bilveier, bygging av nye fortau osv. Det vises 
til kapittel 4.2.  

Kommunedelplan for sykkel 

Det er utarbeidet en kommunedelplan for sykkel. Denne definerer blant annet egne traseer for 
sykling, og legger på ulike måter opp til en god utvikling av sykkeltilbudet i Bodø kommune. 
Dette kommer barn og unge til gode, men styrker også trafikksikkerheten for alle syklistene. 

 

4.17 Bestemmelser og retningslinjer 
 
Endringer 

Plankrav og unntak fra plankrav: Bestemmelsen om plankrav og unntak fra plankrav er 
revidert. Hensikten er å bidra til større forutsigbarhet. 

Strukturendringer: Del B av bestemmelsene er forenklet ved at mange bestemmelser er 
innarbeidet i del A. 

Jordvern og matjord: Det er gitt nye bestemmelser om jordvern og bevaring av matjord i 
utbyggingsområder. Det er også gitt nye bestemmelser om håndtering av overskuddsmasse i 
utbyggingsprosjekter. 

Sjøarealer, miljø/klima og LNFR-områdene: Det er gitt nye bestemmelser for kommunens 
sjøarealer. Bestemmelse knyttet til miljø og klima er revidert. Det er utarbeidet juridisk 
bindende temakart for reindrif og for elg, med bestemmelser. 

Boligområdene: Det er gitt bestemmelser om utbyggingsprogram for boliger. 

Parkeringsbestemmelsene har fått endret soneinndeling. Det er innført maksimumskrav for 
parkering for boenheter i sone A. 

Kravene til uteoppholdsareal er forenklet. I tillegg er det gjort endringer i soneavgrensning og 
innført nye kvalitetskrav. 

Sentrum bydel: Tidligere temakart for skjerming og utvikling utgår, og er erstattet med 
bestemmelser for høyder og utnyttelsesgrad som i stor grad ivaretar de samme hensyn. 
Byggehøyder for de tidligere utviklingsområdene er redusert for bedre tilpasning til 
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eksisterende bebyggelse, samtidig som det er tilrettelagt for fortetting ved bygging av hus på 
inneklemte restarealer i ferdigstilte urbane settinger. 

I områder avsatt til sentrumsformål: Tidligere plans åpning for ekstra etasje basert på spesielt 
høye kvaliteter i byggeprosjektet videreføres ikke. I stedet åpnes det for mulighet for 
variasjon i byggehøyde på to etasjer, såfremt den gjennomsnittlige byggehøyden ligger 
innenfor kravet. 

Næringsområdene: Langs RV80 fjernes muligheten for punktbygg. Dette erstattes med økt 
generell byggehøyde. 

Bodøsjøen bydel: Noen nye områder er (sone 39.45 og del av 39.46) åpnet for boliger. 
Rekkefølgebestemmelsene er endret i forhold til dette. Rekkefølgekrav for opparbeiding av 
fortau i Trålveien er knyttet til sone 39.66. 

I noen andre områder (39.41 og 39.42) åpnes det for tjenesteyting. 

Mørkved bydel: Det er krav om områderegulering for Mørkved bydelssenter. 

Områder for råstoffutvinning: Masseuttaksområdet i Vika er utvidet. Det er avsatt 2 nye 
områder for permanent lagring av rene masser, hvorav ett i sjø. Det er videre åpnet for adgang 
til å mellomlagre masser på tre navngitte næringsområder. 

Handel: Handelsområdet i indre bykjerne er utvidet til å gjelde hele bykjernen (indre bykjerne 
+ sone 1) 

Avlastningssenteret på Stormyra har endret navn til Handelsområde Stormyra. 
Handelsområdet Stormyra omfatter sonene 13,2, 16,11, 16,10, 17,1,17,2, 17,3 og 17,4. Det er 
gitt nye bestemmelser om tillatt handel med plasskrevende varetyper. 

Det er også satt av et nytt område for handel på Mørkved Sør, og det er gitt bestemmelser til 
dette handelsområdet. 
 

4.18 Plankartet 

Status 

Hovedgrepet i 2014 planen var å øke detaljeringsgraden for kommuneplankartet for de 
bydelene innenfor byutviklingsområdet som det er vedtatt kommunedelplaner for. Det var 
videre gjort et større arbeid med omkoding av kommunedelplanene til ny planlov. 
Bestemmelsene ble gitt ny struktur. Det ble laget et kommuneplankart, Bykartet, i målestokk 
1:7500 som viser foreslått arealbruk for de områdene som tidligere ble dekket av 
kommunedelplanene for Sentrum, Rønvik/Saltvern, Indre Havn, Ytre Havn og Bodøsjøen, i 
tillegg til plankartet i målestokk 1:100 000 for hele Bodø kommune. Det ble utarbeidet ulike 
temakart med og uten juridisk virkning. 
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Endringer 

Plankartet 
Det er lagt inn mye ressurser med å detaljere Rønvikområdet og Nordsia slik at det er samvar 
mellom reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Det er lagt vekt på gjøre kartene 
tydeligere.  

Det er videre lagt inn: 

• områder for særlig vern av naturtyper VFR i sjø (Galten/Rotodden (Straumøya), 
Valosen (Fenes), Mulstrandvika/Gjerosen (Skau) 

• Områder for friluftslivsområder i sjø VFR (Låter (Kjerringøy), Mjelle, 
Hovdsundet, Rørvika, Skauvika, Olderåsvika, Torvika, Geitnakken, Storausa, 
Løpsvika, Bratten, Sandvika og Naustvika (Landegode), og strandsona fra Hunstad 
til Fenes) 

• Områder for småbåthavn VF (Skivika, Løpshavn, Kløkstad, Kjerringøy havn) 

• Områder for farleder VF (indre havn, sjøområde rundt Lille Hjertøya og fram til 
Bratten) 

• Områder for kaste- og låssetting VKL 

Temakart med juridisk virkning: 

• TK1 Landbruk - videreført 

• TK2 Friluftsliv,(Skjelstad, Auvika, Hovdsundet, Mjelle, Låter inkludert) -
oppdatert 

• TK3 Støysoner for riksveg, jernbane og flyplass (støysoner samlet) – endret  

• TK7 Parkering og utearealer –(endring sone B) oppdatert 

• TK11 Sonekart Bodømarka - videreført  

• TK12 Handelsområder utenfor bykjernen (Mørkved sør)- oppdatert 

• TK13 Byggerestriksjoner og hinderflater (tidl.Hinderflater flyplass) – endret  

• TK14 Byutviklingsområdet – nytt  

• Sentrum skjermings- og utviklingsområder – tatt ut  

• Nøyaktighetsområder – tatt ut 

Øvrige temakart (uten juridisk binding): 

• TK4 Lokalsentre - nytt  
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• TK6 Antatt framtidige veiføringer - oppdatert 
• TK9 Bydeler - nytt 
• TK10 Fiskeri og havbruk – oppdatert 

4.19 Konsekvensutredningen 
 
For nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått en større endring av arealbruken skal det 
foretas en konsekvensutredning(KU). Kravet om konsekvensutredning er fastsatt i forskrift 
om konsekvensutredninger etter plan – og bygningsloven(2015). Plan – og 
bygningslovens(pbl) § 4-2: Alle planforslag skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse 
som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer 
og retningslinjer som gjelder for området. For kommuneplaner skal planbeskrivelsen gi en 
særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning av planens virkning for miljø og 
samfunn.  

En konsekvensutredning skal beskrive de virkninger som oppstå for miljø og samfunn. Dette 
skal gjøres ut i fra kunnskap som allerede finnes og eventuelt oppdatering av denne.  

 
Tema 

Konsekvensene av forslaget er vurdert i forhold til disse temaene:  

• Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv  
• Landskap 
• Støy og forurensing 
• Vannmiljø 
• Landbruk, havbruk og fiskeri 
• Naturmangfold 
• Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag 
• Kulturminner og kulturmiljø, samiske kulturminner 
• Trafikksikkerhet 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder 
• Folkehelse 
• Transportbehov og energiløsninger 
• Teknisk infrastruktur 
• Klimaendringer 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Forhold til arealstrategi 

 
Metode  

Metoden for konsekvensutredninger til kommuneplanens arealdel følger av 
Miljøverndepartementets (nå Kommunal- og moderniseringsdep.) veileder T-1493. 

Konsekvensutredningen er i hovedsak knyttet til det arealet som foreslås omregulert/utvidet, 
samt en enkel, overordnet konsekvensutredning for hele planområdet. 
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Denne konsekvensutredningen er på et overordnet nivå i kommuneplanens arealdel der 
nøyaktigheten og detaljeringsbehovet på vurderingene er knyttet til konsekvenser av nye 
tiltak.  

Forklaring til tabell nedenfor: 

Verdi: en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

Omfang: en vurdering av hvilke endringer som kan skje i de ulike miljøene eller områdene.  

Konsekvens: er en avveiing mellom fordeler og ulemper som et eventuelt tiltak kan medføre. 

 
Verdien deles i 3: liten, middels og stor. 

Omfanget deles i 7: Stort positivt, middels positivt, lite positivt, ingen, lite negativt, middels 
negativ og stort negativt. 

Konsekvensen blir her sammenlagt verdi og omfang, konsekvensen er delt i 9: 

Svært stor positiv konsekvens, stor positiv konsekvens, middels positiv konsekvens, liten 
positiv konsekvens, liten/ubetydelig positiv konsekvens, 0(ingen konsekvens), 
liten/ubetydelig negativ konsekvens, liten negativ konsekvens, middels negativ konsekvens, 
stor negativ konsekvens og svært stor negativ konsekvens. 

Der det blir gjort KU for hvert enkelt innspillsområdet, vil det til slutt vurderes 
konsekvensene av eventuell utbygging. 

Om området er egnet for utbygging kommer fram som en samlet vurdering av skjemaet med 
konsekvenser: 
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Om den samlede vurderingen er grønn er det vurdert til å være egnet og anbefales derfor stort 
sett tatt inn i planen hvis det er realistisk og behov for tiltaket. Er fargen gul er den middels 
egnethet for tiltaket og det vurderes ut i fra behov og realistisk syn på tiltaket. Er det rød farge 
er det lav egnethet for tiltaket og det blir dermed ikke tatt med i planen. 

Kunnskapsgrunnlag 

Det er brukt ulike veiledere, nettkart, kartløsningen for Bodø kommune (Gisline), nettsider, 
lokalkunnskap og fagkunnskap for og utarbeidet denne konsekvensutredningen.  

Nærmiljø – og friluftsliv  Kunnskapsgrunnlag  
Kulturminner/Kulturmiljøer, herunder 
samiske kulturminner.   

Kulturminnesok.no 
Miljostatus.no 
Askeladden.no 
Dirnat.no 

Teknisk infrastruktur, tilgjengelighet for 
alle 

Teknisk avdeling 
Gisline 

Forurensing Gisline 
Befaring 
Lokalkunnskap 
Miljøteamet, Teknisk avd 

Jordbruk og naturressurser Gisline 
Nordlandsatlas.no 
Miljostatus.no 
Skogoglandskap.no 
Landbruksavd, Bodø kommune 

Naturmangfold, vannmiljø Miljostatus.no 
Dirnat.no 
Nordlandsatlas.no 
Gisline 
Naturbase.no 
Vannportalen.no 
Yggdrasil.no 

Samisk natur-, nærings- og kulturgrunnlag Reindriftskart 
Nordlandsatlas.no 
Gisline 

Transportbehov og energiløsninger Gisline 
Lokalkunnskap 

Befolkningens helse Gisline 
Naturbase.no 

Areal – og transportplanlegging, 
trafikksikkerhet 

Vegvesen.no 
Gisline/planstatus/fagkunnskap 

Landskap/estetikk Nordlandsatlas.no 
Lokalkunnskap 
Faglig vurderinger 
Dirnat.no 
Miljostatus.no 
Befaring 
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Risiko – og sårbarhet, herunder 
klimaendringer 

Dsb.no 
Lokalkunnskap 
Faglig vurderinger 
Skrednett.no 
Miljostatus.no 
ROS – analyse for Bodø Kommune 

Forurensing/Klima Gisline 
Miljostatus.no 
Støykart Statens vegvesen 

Friluftsliv Friluftlivskartleggingen Nordland 
Lokalkunnskap 
Gisline 

Barn- og unges oppvekstvilkår Gisline 
Barnetråkkregistreringer 
Miljøstatus.no 
Lokalkunnskap 

 
Formålet med konsekvensutredningen er å gi en vurdering og beskrivelse av mulig vesentlige 
virkninger planen kan ha for samfunn og miljø. Ved endring av formål for allerede regulerte 
utbyggingsområder vil kun relevante tema og konsekvenser ved selve endringen utredes. Det 
legges ikke opp til ny utredning av allerede regulerte utbyggingsområder dersom det kun er 
snakk om mindre justeringer av type formål eller grensesetting. 

Konsekvensutredningen skal være en vurdering på overordnet nivå av de enkelte forslag til 
nye utbyggingsområder. Utredningen vil være basert på kjent kunnskap og faglig skjønn, og 
vil være en del av beslutningsgrunnlaget for planen. 

Konsekvensutredningen skal der det er relevant omfatte:  

• jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
• Nye naturtypekartlegginger 

Det skal redegjøres for den samlede virkningen av planen. Der hvor reindriftsinteresser blir 
berørt, skal de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet 
vurderes. 

Når det gjelder relevante strekpunkt ovenfor skal det gis en kort redegjørelse for 
datagrunnlaget og metodene som er benyttet for å beskrive virkningene, herunder usikkerhet 
knyttet til innsamling og bruk av data og metoder. 
 
Vurderingene av innspill om ny arealbruk er vurdert gjennom utarbeiding av en 
konsekvensutredning for hvert forslag. 
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4.20 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Plan- og bygningsloven § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i 
arealplanleggingen: 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

ROS-analysen bygger på kunnskap som er tilgjengelig. ROS-analyser for reguleringsplaner 
skal følge opp ROS-analysen fra kommuneplanens arealdel gjennom å fange opp nye 
føringer. På den måten vil ROS-analysen bli mer konkretisert etter hvert som mer detaljert 
kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet kommer frem. 
 
Status 

ROS – analysen som ble utarbeidet i 2014 planen var basert på en utredning fra COWI i 2009 
og inkluderete ikke alle kommunens områder. Det er på denne bakgrunnen behov for å 
utarbeide ny ROS analyse i forbindelse med ny arealdel. 

Bodø kommune er i gang med revidering av overordna ROS- analyse fra 2013. Arbeidet vil 
overlappe KPA sin ROS hva gjelder følgende 6 hovedområder: 

1. Naturskader 
2. Brann og eksplosjon 
3. Ulykker med transportmidler 
4. Ødeleggelser av kritisk infrastruktur 
5. Forurensning 
6. Terror/sabotasjehandlinger 

Endringer 

Bodø kommune har utarbeidet en grov analyse for alle områder i kommunen. Dette er en 
kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold på overordna nivå. ROS-analysen vil gi grunnlag 
for vurdering av hvilke forslag til arealbruk som kommer i konflikt med et risiko- og/eller 
sårbarhetsforhold. En slik konflikt betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan gjennomføres 
utbyggingstiltak, men det betyr at avbøtende/forebyggende tiltak må vurderes før utbygging 
kan iverksettes. 

Dersom analysen avdekker behov for mer detaljerte undersøkelser, for å fastslå/beregne 
risikoen, skal kommunen sørge for at slike nødvendige analyser blir gjennomført i forbindelse 
med detaljplanlegging. 

Risiko og sikkerhet er vurdert på alle nye innspill i konsekvensanalysen. 
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ROS-analysen har tatt hensyn til økte nedbørsmengder, havnivåstigninger, vind, flom og 
skred. Kommunen er ansvarlig for at risiko og sårbarhet blir vurdert og skal bidra til at det 
kun bygges i områder som er sikre mot naturfarer.  

Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at tomter 
og områder som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse ikke lenger 
innfrir kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven. Eksisterende avsatte hytteområder er 
gjennomgått. En del av områdene er foreslått fjernet eller redusert pga. at områdene er usikre i 
forhold til naturskade, og/eller at der er motsetningsforhold i forhold til reindrift, friluftsliv 
eller landbruks- / naturinteresser.I denne revisjonen av KPA er det kun sett på hytteområder 
som ikke er regulert. 

ROS-analyse for kommuneplanens arealdel har størst fokus på punkt 1, naturskader. 

ROS - analysen som er utarbeidet i forbindelse med ny kommuneplanens arealdel har sterkere 
kobling mot Bodø kommune sin overordna ROS-analyse. 

 

5 BEHANDLING AV ALTERNATIVER OG SPESIFIKKE TEMA FRA HØRINGEN 
 

Bystyret vedtok i møte 26. oktober 2017 å sende planforslaget for kommuneplanens arealdel 
ut på høring og offentlig ettersyn. Som tillegg til planbestemmelsene ble det lagt ut noen 
alternative bestemmelser for handel, parkering og ett ekstra alternativ for bruk av 
Rønvikjordene. De alternative bestemmelsene er enten formulert slik at man må velge ett av 
alternativene, eller så er de formulert som tillegg til de andre bestemmelsene, hvor man velger 
om de skal legges inn eller ikke. Gjennom høringen har det kommet uttalelser og anbefalinger 
for valg av alternativene, og til den politiske behandleingen har det blitt gjort en vurdering og 
anbefaling for valg av alternativ. 

Gjennom høringen har det også kommet innsigelser og uttalelser som beskrives og 
kommenteres nærmere i dette kapitlet. 

 

5.1 Alternative bestemmelser 
 

Følgende alternative bestemmelser ble sendt på høring og offentlig ettersyn: 

 
Handel 

«a) Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates ikke økt. 

b) Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates økt med 9 612 
m2.» 
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Sykkelparkering 

«Når minimumsnormen for nye boligkompleks gir en utbygging av minst 30 
sykkelparkeringsplasser, skal det settes av arealer til service for sykkel. Dette kan være i form 
av vask/reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk) og oppbevaring av ekstrautstyr som 
vinterdekk, ekstradeler mm.» 

 
Parkering for bolig- og fritidsbebyggelse 

«Utbyggere kan få redusert minimumskrav for bolig dersom parkeringsplasser er avsatt til 
bildeling. Parkeringskravene senkes med 3 plasser per bil i bilkollektiv. Det må foreligge en 
avtale med en bildelingsordning av minst 5-års varighet etter brukstillatelse, før 
rammetillatelse kan gis.» 

«Det stilles krav om minimum 50 % ladeplasser for elbil ved nye leilighetsbygg. Det skal 
tilrettelegges for å oppgradere til 100 %.» 

 
Næringsparkering 

«For næringsbygg legges det inn et minimumskrav om 20 % ladeplasser for egne ansatte. Det 
skal tilrettelegges for oppgradering til 50 %» 

«Minimumskravet for parkering settes til 0,0 for kontorbygg. Bilparkeringsplasser for 
bevegelseshemmede kommer i tillegg, og skal være den høyeste verdien av enten: 

• 5 % av alle bilparkeringsplasser 

• 1 bilparkeringsplass eller 

• 1 bilparkeringsplass per 3000 m2 BRA» 
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5.1.1 Vurdering av alternative bestemmelser 
Flere har i uttalelsene utrykket seg positiv 
til de alternative forslagene. Rådmannen 
har gjort følgende vurdering basert på 
uttalelsene, lovhjemmel, føringer, 
utredninger, behov osv.: 

 

 

 

 

Alternativer for handel på 
Stormyra 

Antall m2 ikke-plasskrevende er justert til 9 189 m2 BRA forretning fra høringsforslaget pga. 
det er tatt høyde for det totale areal for handel med ikke-plasskrevende varer som tillates i 
reguleringsplan for Nordviksenteret. 

Bodø skal være motor og regionalt handelssenter i Nordland og Salten jf. Kommuneplanens 
samfunnsdel og Regional plan for by- og tettstedspolitikk. I Bodø er handel den største 
næringen i antall ansatte i privat sektor. Innenfor handel er det per utgangen av 2017 over 
3 500 personer som arbeider innenfor handel i Bodø kommune. I 2008 var antall ansatte 3626 
mens i 2015 hadde Bodø 3382 ansatte innenfor handel. Fra 2015 til 2017 økte antall ansatte 
fra 3382 til 3515. 

Økningen i handel med ikke-plasskrevende varer fra år 2008 til 2016 var på 31,7 % på 
landsbasis og 18,8 % i Nordland fylke. I Bodø var denne økningen omtrent som på landsbasis 
(29,8 %). Bodø hadde i år 2008 en dekningsgrad på 116,3 % mens i år 2016 var denne økt til 
119,3 %. Bodø har styrket sin posisjon som handelssenter for ikke-plasskrevende i omsetning 
i løpet av perioden 2008-2016. Det vil si at Bodø som helhet kan nå målet om å være det 
foretrukne handelssenteret for Nordland når det gjelder omsetning av ikke-plasskrevende 
varetyper ved å tillate en økning på 9189 m2 ikke-plasskrevende varehandel. 

Det er innhentet supplerende handelsanalyse for Stormyra. Handelsanalysen for ikke-
plasskrevende varer for Stormyra viser at handelen ikke går ut over handelen i Sentrum 
bykjerne og videre at tillatt 9189 m2 BRA forretning er lavt. I tillegg er det er i løpet av de 3 
siste årene regulert over ca. 9 000 m2 BRA forretning i bykjernen. Blant annet kan det nevnes 
reguleringsplanene for Ramsalt, Meierikvartalet, Bodø 360 og The Storm som krever 
forretning og næring i første etasje. Utviklingsområde vest vil også inneholde handel. Disse 
reguleringsplanene vil bidra til å styrke handelen i bykjernen. 

Handel med plasskrevende varetyper i Bodø dekker et regionalt handelsomland og er i sterk 
vekst i Bodø med en tilnærmet dobling i omsetning i løpet av de siste 8 år. Også for handel 

Figur 33: Handelsområde Stormyra 
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med plasskrevende varetyper ligger Bodø klart over landsgjennomsnittet, og har økt med ca. 
26 % i perioden 2008-2016. Bodø som helhet vil nå målet om å være det foretrukne 
handelssenteret for Nordland når det gjelder omsetning av plasskrevende varetyper ved å 
tillate en økning på 21 114 m2 BRA forretning med plasskrevende varer. 

Rådmannen anbefaler derfor at Bystyret vedtar alternativ b) som gir rom for å øke antall m2 
BRA forretning med ikke-plasskrevende varetyper med 9 189 m2 innenfor handelsområde 
Stormyra. 

 
Alternativ for sykkelparkering 

Bestemmelsen fåreslås tatt inn, da den er i tråd med den ønskede utviklingen i kommunen. 
Bestemmelsen justeres noe for å gjøres mer tydelig. 

Følgende bestemmelse foreslås tatt inn: 

«Ved bygging av mer enn 15 nye boliger skal det settes av arealer til service for sykkel. Dette 
kan være i form av vask/reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk) og oppbevaring av 
ekstrautstyr som vinterdekk, ekstradeler mm.» 
 

Alternativ for parkering for bolig- og fritidsbebyggelse 

Intensjonen med bildeling støttes, men det er ikke mulig å ta inn dette i bestemmelsene jf. pbl. 
Bilkollektiv som fullverdig alternativ til opparbeidede plasser er et nytt konsept i kommunen, 
og det beste hadde vært en utprøving av dette innenfor området i sentrum der frikjøp er tillatt. 
Det er heller ikke mulig å gå inn på 5-årskontrakter i en byggesak. 

Når det gjelder etablering av ladeplasser i nye boligbygg foreslås det å ta inn dette, med noen 
justeringer for å harmonere med de øvrige bestemmelsene. 

Det legges ikke opp til reduksjon av parkeringskrav gjennom bildelingsordning.  

Følgende bestemmelse fåreslås tatt inn: 

«For nye bygninger med mer enn 4 boenheter skal minimum 50% av parkeringsplassene til 
bolig være tilrettelagt for ladeplasser for elbiler. Det skal tilrettelegges for å oppgradere til 
100 %.» 

 
Alternativ for næringsparkering 

Næringsbygg er en kategori med store variasjoner, fra kontorbygg med hovedsakelig 
ansattparkering til kjøpesenter med overvekt av besøksparkering. Det er derfor vanskelig å 
knytte tallet til antall kvadratmeter bygd areal som vanligvis er dimensjonerende for 
parkeringsbestemmelsene. Kravet om 20 % ladeplasser for elbil må derfor vurderes fra sak til 
sak. Bestemmelsen kan inngå som foreslått.  



 

97 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

Minimumskravet til parkering for kontorbygg på 0,0 er i konflikt med intensjonene bak 
frikjøpsordningen for sone A. Det er i dag relativt vanlig å bygge kontorbygg uten 
parkeringsplasser, mot at utbygger kjøper seg fri etter satser fastsatt av bystyret. Dette er en av 
de viktigste kildene til finansiering av felles parkeringsanlegg, som igjen vil kunne bidra til et 
mer oversiktlig parkeringssituasjon i sentrum og færre biler totalt. Det vurderes derfor ikke 
som hensiktsmessig å fjerne minstekravet for parkering til kontorbygg. 

Følgende bestemmelse foreslås tatt inn: 

«For næringsbygg legges det inn et minimumskrav om at 20 % av parkeringsplassene for 
ansatte skal være ladeplasser for elbil. Det skal tilrettelegges for oppgradering til 50 %.» 

5.2 Alternativer for bruk av Rønvikjordene 
 
Ved høring og offentlig ettersyn ble det lagt ut tre alternativer for arealbruk på deler av 
Rønvikjordene. I alle alternativene er arealene rundt Bodin gård tilbakeført til LNFR fra 
offentlig formål (se figurene 32-34). I alternativ 1 er det næring på hovedjordet (lilla) og 
offentlig formål (rødt) på områdene rundt. I alternativ 2 er næringsområdet tatt ut og i 
alternativ 3 tilbakeføres alle formål til LNFR. 

 

 

 

 

 

 

Utbyggingsformål på Rønvikjordene ble lagt inn i kommuneplanens arealdel 2009-2021, med 
sikte på at Rønvikjordene skulle bli Bodøs nye bydel. Kommunen foreslo å planlegge en 
fremtidig ny bydel på Rønvikjordene fremfor å utvide byen videre øst- eller nordover. Det ble 
i denne sammenheng utarbeidet en konsekvensutredning hvor konsekvensene av bygging på 
Rønvikjordene ble vurdert opp mot konsekvensene av å bygge i Vallemarka øst for Mørkved. 
Det ble da konkludert med at en videre utvidelse av bystrukturen østover ville gi et dårligere 
helhetsbilde for byen enn å bygge på Rønvikjordene. Dette blant annet grunnet økt 

Figur 34: Alternativ 1 Figur 35: Alternativ 2 Figur 36: Alternativ 3 
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transportbehov, kostbar nyetablering av infrastruktur og dårligere sammenheng med 
eksisterende bydeler. Fylkesmannen hadde innsigelse til forslaget og etter lengre prosess 
mellom Bodø kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og 
Landbruksdepartementet kom man frem til et kompromissvedtak om at de deler av 
Rønvikjordene som lå langs Riksvei 80 kunne settes av til næring og offentlige formål. Det 

ble satt av et område på ca. 110 daa til næring (N1) og fire områder til offentlige formål (O1-
O4), se figur 37. Næringsarealet skulle brukes til arbeidsplassintensiv næring. 

Figur 37: Arealformål på Rønvikjordene i KPA 2009-2021, i tråd med kompromissvedtak fra okt. 2010. 

 

I tillegg til disse områdene var også hele jordet på østsiden av O4 (Nepåkeren) lagt inn som 
offentlige formål, samt Albertmyra på sørsiden av Olav Vs gate (se rød sirkel i figur 35). 
Disse områdene var ikke med i kompromissvedtaket da den delen av innsigelsen som 
inneholdt disse ble trukket etter dialog med Fylkesmannen. 

I 2006 vedtok Bioforsk at forsøksstasjonen på Vågønes skulle avvikles og deres behov og 
bruk for jordene opphørte ved nedleggelse i 2014. Fylkeskommunen vedtok i 2007 å avvikle 
sin drift med økologisk melkeproduksjon på Bodin gård. Det ble laget en forpakteravtale med 
private aktører i 2016 for å fortsette driften. Per mars 2018 er avtalen avsluttet og det er 
usikkert hva som skjer videre. 

Kommunen kjøpte i 2014 eiendommen som huser Vågønes gård og satte i gang planlegging 
for bruk av eiendommen. Kommunen ønsker å benytte eiendommen til «grønne næringer» og 
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ivareta den som en viktig del av Rønvikjordene. Det er blant annet etablert parsellhager på 
eiendommen. 

I 2012 vedtok Stortinget å legge ned kampflybasen i Bodø og flytte den til Ørlandet. Dette har 
gitt Bodø muligheten til å flytte flyplassen sørvestover, for på den måten å få tilgang til 
flyplassarealet som er på ca. 3400 daa. Dette er tilsvarende det arealet som eksisterende bydel 
Sentrum er på i dag. Arealet kan benyttes til byutvikling. 

Forutsetningene som lå til grunn for kommunens planforslag i 2009 om å etablere en ny bydel 
på Rønvikjordene er vesentlig endret siden den gang. Kommunen ba derfor i høringen til 
planen om råd fra befolkningen og berørte myndigheter om hva som bør skje på 
Rønvikjordene i tiden fremover. 

Det kom inn 19 uttalelser som omhandlet Rønvikjordene. En av disse var en 
underskriftskampanje/opprop med nesten 300 signaturer for bevaring av Rønvikjordene som 
matproduserende areal. 

De fleste uttalelsene (11) ønsket alternativ 3 (tilbakeføring til LNFR-formål for alle 
bebyggelsesområder i KPA 2014-2026). Dette med begrunnelse i jordvern, bevaring av 
matjord og området som ressurs som rekreasjonsområde i dag og for fremtidige generasjoner. 
Noen ønsket i denne sammenheng også en helhetlig forvaltningsplan. Tre av disse kunne også 
akseptere alternativ 2 (tilbakeføring til LNFR-formål for næringsarealet og buffer rundt Bodin 
gård), dersom kommunen har behov for areal til offentlige formål. 

Et fåtall (2) av uttalelsene ønsket at jordene skulle utvikles i en mer rekreasjonell retning, 
enten som park og tilrettelegging for idrett eller utvikles til en grønn bydel hvor man på best 
mulig måte ivaretok landbruksarealet med fokus på matproduksjon. 

Kommunens avdeling for Oppvekst og Kultur, Helse og Omsorg og Teknisk avdeling ga 
uttalelser om at de hadde fremtidige behov for de offentlige arealene, spesielt på O1 og O4.  

Noen (4) ønsket alternativ 1 (ivareta arealformålene slik de forekommer i dagens plan). Dette 
med begrunnelse i behov for bynære offentlige arealer og næringsarealer. 

 

5.2.1 Vurdering av alternativer for Rønvikjordene 
 

Fra 2025 kan Bodø doble sitt sentrumsareal uten å ta i bruk ubebygd eller dyrka mark. 
Næringsarealet på N1 har vært tilgjengelig til næringsetableringer i 8 år uten at det har vært 
noen reelle forespørsler eller planer om å ta det i bruk. Allikevel er det fortsatt 7 år til arealene 
på flyplassområdet vil bli tilgjengelige, og Bodø må ha næringsarealer å tilby interessenter 
også i mellomtiden. Arealet på Rønvikjordene er det eneste større bynære næringsarealet (som 
er enkelt å bygge ut). Med ny riksvei og nærhet til kollektivnettet og annen teknisk 
infrastruktur vil N1 være et attraktivt næringsområde for flere ulike virksomheter. 
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Rådmannen mener på denne bakgrunn at det er behov for å videreføre næringsarealet N1 på 
Rønvikjordene. Dersom det ikke har vært noen interesse for næringsetablering før 
flyplassområdet blir tilgjengelig kan det gjøres en ny vurdering om endring av formålet til 
LNFR ved en senere rullering av KPA. 

Det vil også være behov for arealer til offentlig tjenesteyting. Det er satt i gang en prosess 
vedørende O4 og Nepåkeren for å kunne flytte maskinparken til Bydrift og offentlig 
bussdepot dit. Begge disse ligger i dag på Stormyra og en flytting av dem vil frigi plass der til 
nye etableringer. O4 blir liggende vanskelig til som jordbruksareal mellom ny og gammel 
riksvei, men vil med sin sentrale beliggenhet både med tanke på buss, brøytebil og andre 
kommunaltekniske kjøretøy være en optimal plassering for en samlokalisering av slik 
virksomhet. 

Det er et fremtidig behov for å etablere nye helse- og omsorgsvirksomheter i nærheten av 
sentrum og området O1 er med sin sentrale beliggenhet i nærheten av Sølvsuper og riksveien 
et godt egnet sted for denne type etableringer. Jordbruksarealet her er inneklemt mellom 
bebyggelse og trafikkareal. Østsiden langs Kirkeveien, hvor det er en større trafostasjon, 
kommunens gartneri og biovarmeanlegget «Keiseren», bør settes av til offentlig formål slik at 
dagens bruk samsvarer med arealformålet i kommuneplanen.  

For å gi plass rundt Bodin gård bør imidlertid arealet O2 reduseres til kun å legge til rette for 
bebyggelse langs Kirkeveien. 

Etter den langsiktige strategien for byutviklingen skal det ikke skje noen større utbygginger av 
boliger i Rønvik og Saltvern. Det kan allikevel bli behov for en ny skole i bydelen. For å ikke 
forringe forholdet Bodin gård har til Rønvikjordene er det bra å beholde rom og 
jordbruksarealer rundt gården. En eventuell skoletomt bør da finnes innenfor O1 eller O2, 
eventuelt et annet sted i bydelen. 

Selv om grunneier ikke ønsker å drive med landbruk på Rønvikjordene så betyr ikke dette at 
jordene kan bygges ned. Kommunen har en plikt til å følge opp nasjonale jordvernmål og 
sikre areal til matproduksjon. 

På bakgrunn av at forutsetningene har endret seg og at Bodø har fått muligheten til å utvikle 
seg i en annen retning enn man tenkte for bare 8 år siden, samt at behovene for både næring 
og offentlige formål er mer avklarte, mener Rådmannen at alternativ 1 vil gi den beste 
løsningen for utviklingen av Bodø i årene fremover (se figur 38). 

På denne måten vil man ivareta det viktige bynære landbruket ved å tilrettelegge for drift ved 
Bodin gård, samtidig som man ivaretar behovet for areal til næring, offentlige institusjoner og 
virksomheter. 
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Figur 38: Alternativ 1: O1 opprettholdes, O2 reduseres, O3 Settes av til LNFR, N1 opprettholdes, O4 opprettholdes til 
offentlige formål 

Sluttbehandling 

Bodø Bystyre ga i sitt vedtak av kommuneplanens arealdel den 14. juni 2018 føringer for 
videre forhandlinger med Nordland Fylkeskommune knyttet til tilbakeføring av nærings-
arealet på Rønvikjordene. Forhandlingsmøte ble avholdt 31.10.2018 hvor det ble enighet 
mellom partene om å redusere arealet til 75 dekar. Forslag til justering av areal-formålene i 
kommuneplanens arealdel fører til at ca. 35 daa av næringsarealet tilbakeføres til LNFR. 
Endrings-forslaget er utarbeidet i samråd med administrasjonen hos Nordland Fylkes-
kommune. Det vises til vedtak nr 9 i Bystyrets sluttbehandling av kpa 2018-2030 i møte 
14.6.2018 på side 5.  
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Figur 39 BN, N1 er redusert til 75 daa etter bystyrets vedtak 7.2.2019.  

 

5.3 Spesifikke temaer fra høringen 
 

Det er kommet inn 105 uttalelser i høringen av KPA. Av disse er det fremmet 4 innsigelser.  

Noen uttalelser og merknader til planen er her beskrevet nærmere og gitt en utfyllende 
vurdering. Dette gjelder følgende temaer: 

• Innsigelser 
o Næringsområde på Kvalnes 
o Boligområde i Misvær, Øyran 
o Masseuttak i Misvær, Vika 
o Handel med ikke-plasskrevende varer i handelsområdet Stormyra 

 
• Utfyllende vurdering 

o Akvakultur 
o Handel 
o Jordvern 

5.3.1 Innsigelser 
 

Hva er en innsigelse? 

Innsigelse til kommuneplanens arealdel kan fremmes av myndigheter med 
innsigelseskompetanse. Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Sametinget m.fl. 
er eksempler på myndigheter med innsigelseskompetanse. Formålet med innsigelsesinstituttet 
er å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt ivaretatt i den kommunale 
arealplanleggingen. Innsigelsesinstitutettet ble innført da kommunene selv fikk myndighet til 
å vedta sine arealplaner. 

En innsigelse medfører at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at 
myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniserings-
departementet. Behandlingen av plansaken starter ikke på nytt, men departementet som 
øverste planmyndighet må behandle planen.  

Dersom innsigelsen er knyttet til klart avgrensede deler av planen, kan kommunen vedta de 
deler av planen som det ikke er innsigelse til. 

Dialogmøter 

Kommunen og innsigelsesmyndigheten har mulighet til å gå i dialog om saken for å forsøke å 
komme til en løsning. Hvis partene ikke kommer til enighet går saken til mekling.  
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Mekling 

Formålet med mekling er å se om plankonflikter kan løses lokalt i en videre prosess mellom 
kommunen og vedkommende organ og mekling foretas først etter et politisk behandlet 
planforslag. Fylkesmannen foretar meklingen og Fylkeskommunen kan delta med planfaglig 
bistand. Begge parter stiller her med politisk og adminstrativ ledelse samt saksbehandlere. 

Fører meklingen ikke frem skal saken oversendes Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) for avgjørelse.  

 
Innsigelser Kpa 2018-2030 

Det er fremmet 4 innsigelser til ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Fylkesmannen (FM) 
fremmet 3 innsigelser og Nordland fylkeskommunen (Nfk) en innsigelse.  

Det ble gjennomført dialogmøter og mekling den 8.juni om 3 av innsigelsene før 
sluttbehandlingen. I følgende avsnitt beskrives innsigelsene, prosess, meklingsresultat og 
Bystyrets vedtak i møte 14.juni 2018.  

Innsigelse næringsområde BN, Kvalnes  

Bakgrunn 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til næringsområde BN på Kvalnes i Skjerstad av 
hensyn til jordvernet og stilt spørsmål om ikke tiltaket kan etableres i et annet område. 
Området er satt av som spredt boligbebyggelse og tiltaket omfatter ca 40 daa dyrkajord og 
resterende 20 daa er område for LNFR med spredt boligbygging. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19: Næring på Kvalnes 
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Vurderinger 

Jordbruk i området 

Jordbruksarealene i det aktuelle området på Kvalnes er svært skrinn jf. landbrukskontoret med 
et 5 cm matjordlag over grus/sandmasser. Det er ikke kommet inn noen henvendelser om 
tilleggsjord i dette området. Interessen og bruken av området og området rundt er beitebruk til 
noen sauebruk. 

Hvorfor må anlegget ligge på Kvalnes? 

Det er gitt konsesjon på tare-makroalger til Jahpron på totalt 1.750 tonn makroalger årlig. 
Mengden av makroalger som er gitt i konsesjonen understreker viktigheten av tilgang på 
tilstrekkelige arealer på land. Taren er et ømfintlig produkt som ikke tåler lang tid mellom 
høsting og prosessering. Kort vei fra anlegget i sjø til prosesseringsanlegget på land bidrar til 
en mer effektiv og miljøvennlig drift.  

Prosesseringsanlegget på Kvalnes er planlagt nært produksjonsstedet for tare og makroalger 
og til eksisterende oppdrettsanlegg for fisk i Skjerstadfjorden. Det er det tenkt at 
oppdrettsanleggene i Skjerstadfjorden kan kombineres med tare-makroalgeproduksjon. 
Næringssalter fra oppdrettsanlegg for fisk absorberes av tare-makroalger slik at det vil gi 
miljøgevinster i forhold til renere fjord og mindre belastning på miljøet. Tare-
makroalgeanlegg vil også gi trivsel for fisk i merdene og gi godt oppvekstmiljø for 
villfiskyngel. 

Det er inngått samarbeid med SINTEF, Nord Universitet og private næringsaktører om å 
utvikle tare og makroalgeproduksjon som ny næring i området. 
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Arealregnskapet for kpa 2018-2030 i kapittel 6 viser at ca. 4400 daa er tilbakeført til LNFR 
fra hytteområder. Når man da trekker fra områder som omdisponeres fra LNFR til andre 
arealformål blir det en økning på over 4000 daa LNFR områder. Enkelte hytteområder som 
ligger inne i kommuneplanens arealdel (KPA) 2014-2026 omfatter dyrka jord eller dyrkbar 
jord. KPA 2018-2030 har tatt ut hytteområder som medfører tilbakeføring av ca 783 daa 
dyrka og dyrkbar jord til LNFR-formål. I tillegg kommer totalt 94 daa dyrka mark på 
Rønvikjordene som omdisponeres fra offentlig tjenesteyting og næringsformål til LNFR. På 
denne måten vil ikke etableringen av næringsområdet på Kvalnes bidra til økt avgang av 
dyrka og dyrkbar mark i Bodø kommune. 

Jordvern – havbruk - to nasjonale strategier 

I regjeringens bioøkonomistrategi er det havbruk som er drivkraften. Det handler om å dyrke 
den blå åkeren, og å få til de gode synergier og ringvirkninger. Det dyrkes i dag alger i 
Nordland, noe som er starten på en god sirkulærøkonomi. Alger inneholder proteiner og 
karbohydrater og mineraler, noe som er en innsatsfaktor i dyrefor til husdyr på land og sjø, i 
tillegg til menneskeføde. Det er begrenset tilgang på dette i verden i dag, og nye 
dyrkingsområder bør etterstrebes. 

Jordvernet er styrket gjennom nasjonale og regionale føringer. Det vises til nasjonal 
jordvernstrategi vedtatt i 2015 og strategisk plan for jordvern utarbeidet av Fylkesmannen i 
Nordland i 2016. Målet er å sikre viktige jordbruksområder for matproduksjon. Det er lagt 
særlig vekt på få kommunene til å vurdere og synliggjøre alternative utbyggingsområder om 
det planlegges å bygge på dyrka eller dyrkbar jord.  

Bodø kommune vurderer at potensialet for matproduksjon for dyr og mennesker, samt 
potensialet for nye arbeidsplasser i dette området er klart størst i havbruksmessig 
sammenlignet med hva tilsvarende areal som jordbruk kan gi på det samme arealet. Det vises 

Figur 20: Kvalnes markert med lilla punkt. Rødt punkt er akvakulturlokaliteter som i hovedsak produserer laks 
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til jordkvaliteten er lav i området. Det er meget gode vekstforhold for produksjon av tare-
makroalger i området grunnet naturgitte forhold i Saltstraumen. 

Næringsutvikling i distriktene 

Strategisk næringsplan 2017-2021 sier at «Smart næringsutvikling handler ikke bare om 
bykjernen, men like mye om tilrettelegging av smarte og grønne løsninger i hele kommunen 
som bo- og arbeidssted. Her vil være mange områder for næringsutvikling og økt grad av 
private arbeidsplasser.» 

Det vises videre til Strategisk Havbruksplan Salten 2017-2027. To av satsingsområdene er 
«Økt fokus på forskning og utdanning» og «ressursutnyttelse» der bioøkonomi inngår. Marin 
bioøkonomi er produksjon av fornybare marine biologiske ressurser og deres konvertering til 
for eksempel mat, fòr og bioenergi. Bioøkonomien kan sees på som et velfungerende samspill 
mellom samfunn og biosfære. Premisset for en satsing på bioøkonomi er at dyrking og 
høsting av biomasse fra havet må være bærekraftig, både sosialt, økonomisk og miljømessig. 
Dette er også det bærende prinsipp i OECD for fremtidens globale økonomi. 

Bodø kommune har som en målsetning at det skal drives næring i distriktene. Etablering av et 
prosseseringsanlegg på Kvalnes vil gi store ringvirkninger i form av arbeidsplasser og 
tilknyttede leverandør-næringer. Produktene skal ha en høy videreforedlingsfaktor som vil gi 
helårsarbeidsplasser i et næringsfattig distrikt i kommunen. 

Infrastruktur 

Det er kommunal veg ut til området som vil trenge utbedringer om det etableres et 
prosesseringsanlegg på Kvalnes. Det vil også være behov for å bygge kai. Det er 
tilfredsstillende vannforsynlig (opplysning fra tiltaksstiller), men el og avløpsløsning må 
bygges. 

Landskap 

Området inngår i et kulturlandskap i en vik ut mot Skjerstadfjorden. Landskapet skrår svakt 
nordøstlig retning ned til fjorden. Det er noen eldre bygninger som er brukt til fritidsboliger 
og naust i området. 

Plankrav 

Det er stilt krav om utarbeidelse for detaljreguleringsplan før næringsområdet kan 
videreutvikles. I planprosessen vil forhold som landskapstilpasning og etablering av 
tilstrekkelig infrastruktur stå sentralt. 

Prosess 

Det ble gjennomført to dialogmøter med Fylkesmannen i saken uten at det ble enighet og det 
ble mekling om saken. I meklingsmøte ble kommet frem til en løsning som var akseptabel for 
kommunen og Fylkesmannen slik at innsigelsen ble trukket. 
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Sluttbehandling 

Det vises til Bystyrets vedtak nr 4 på side 5. 

Bystyret vedtok å ta ut næringsarealet på Kvalnes, og at saken behandles når forholdene rundt 
odelsrettstvisten er avgjort. 

Det er lagt inn bestemmelser om at odelstvistesaken skal løses før det tillates etablering av 
næringsvirksomhet på området, jf. 5.9.5. Det er videre kun tillatt med prosesseringsanlegg for 
tare og macroalger på Kvalnes og det settes rekkefølgekrav om at udyrka mark skal bebygges 
først før dyrkamark tas i bruk. 

 

Boligområdet Øyran, Misvær sentrum  

Bakgrunn 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag om å etablere boliger på et ca 3 daa stort 
område i Misvær sentrum. Dette på grunnlag av hensyn til jordvernet. Det er påpekt at det er 
gode boligreserver i området.  

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

I arbeidet med boligplanen 
var det fremkommet 
ønsker om flere leiligheter 
i Misvær i folkemøter. Det 
er tidligere oppført slike 

boliger sentralt i Misvær og disse leilighetene ble fort omsatt. Tiltakshaver, som eier det 
aktuelle området, har vært utbygger for nevnte leiligheter. Kommunedelsutvalget v/leder har 
uttalt seg positivt til å bygge flere slike leiligheter. Området er sentralt og i nærhet til skole og 
fritidstilbud. Det er gratis tomter og god tomtekapasitet i Misvær. Hvorfor disse områdene 
ikke har blitt bygd ut er uvisst. 

Det er mangel på leiligheter i distriktene. Boligtilbudet i Misvær består i hovedsak av 
eneboliger. Det er behov for mindre og mer sentrale boliger i Misvær. Det er derfor viktig å 
legge til rette for slike boliger i distriktene. 

Figur 21: Boligområdet er markert med rød sirkel 
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Prosess 

Det ble gjennomført dialogmøte og mekling i saken. Innsigelsen ble trukket av Fylkesmannen 
fordi Bodø kommune tok området ut av planen. 

Sluttbehandling 

Det vises til Bystyrets vedtak nr 8 på side 5. Området ble tatt ut av planen. 

Innsigelse masseuttak BKT4, Vika, Misvær 

Bakgrunn 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til område BKT4 (rød linje i figur 40)– Masseuttak i 
Misvær grunnet konflikt med rikspolitiske retningslinjer for det vernede vassdraget (RPRVV) 
Lakselva i Misvær, samt den naturlige kantsonens funksjon for natur, landskap, samiske 
interesser, reindrift og friluftsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKT4 (masseuttak) 

Masseuttaket i Misvær foreslås utvidet i østlig retning og avgrensingen er vist med rød strek. 
Det foregår i dag noe uttak av grusforekomster i området til venstre som er satt av som 
fremtidig næringsområde i gjeldene arealdel. 

Lakselva, uten Rognlielva, er underlagt vassdragsvern gjennom St.prp. nr. 75 (2003-04) om 
supplering av verneplan for vassdrag. Lakselva er å anses som klasse II, jf. Forskrift om 
rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 8.1.1995 § 4. 

Vernet omfatter vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et 
område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse, jf RPRVV § 1: 

Figur 22: Utvidelse av masseuttak markert med rødt 
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Samlet vurdering av tiltaket i konsekvensvurderingen er at det må tas hensyn til nedslagsfelt 
drikkevann, landbruk, friluftslivsinteresser og vern av vassdraget. Det konkluderes med at ny 
planavgrensning må settes gjennom detaljregulering.  

Vurdering 

Bodø kommune har svært få områder som inneholder gode masser/grus til bruk innen 
byggenæringen. Ett av de svært få områdene med gode byggeråstoffegenskaper i betong er 
BN og BKT4 i Misvær. Dette er derfor å anse som en meget viktig lokal og regional ressurs 
med kort transportavstand til markedet.  

Fylkesmannen ser at det er satt plankrav og at planavgrensningen skal justeres i en kommende 
detaljreguleringsplan av tiltaket. Det fremmes likevel innsigelse til tiltaket fordi området i 
planforslaget er satt ned til elven.  

Bodø kommune er usikker på om det er rett bruk av innsigelsesinstituttet, og at dette kunne ha 
vært løst på en annen måte. 

Forslag til løsning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det anbefales at området BKT4 reduseres med ca 30 daa som settes av til sikringsone og at 
formålsgrensen er satt 100 meter fra vannstrengen jf. Fylkesmannens anbefaling. 

Rådmannen mener at intensjonen i KPA er i samsvar med med begrunnelsen for innsigelsen.  

Sikringssoner for Lakselva tas inn i KPA og området reduseres jf figur 41. 

Prosess 
 
Det ble gjennomført dialogmøte med Fylkesmannen der det ble enighet om å følge 
Fylkesmannens forsalg til løsning. Det ble derfor ikke meklet i saken. 

Figur 23: Ny avgrensing av område for masseuttak BKT4 
(brunt område) 
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Sluttbehandling 
Området ble redusert med tilstrekkelig sikringssone og med formålsgrense satt ti 100 meter 
fra vannstrengen. 
 
 
Innsigelse– Stormyra handelsområde 
 
Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til kpa 2018-2030 om bestemmelsen § 2.1.2 at 
handel med ikke plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates økt med 9189 m2. 
 
Bakgrunnen er at kpa 2018-2030 er i strid med regional planbestemmelse om etablering av 
kjøpesenter jf. kapittel 7 i Fylkesplan for Nordland fordi det ikke kan dokumenteres at det er 
behov for handel med ikke plasskrevende varer på Stormyra. Fylkesråden for kultur, miljø og 
folkehelse konkluderer med at; «..planforslaget åpner for handelsetableringer som kan gi 
negative konsekvenser for sentrumsutviklingen i regionsenteret Bodø.» 

Fylkeskommunens forslag til løsning av saken er at kommunen ikke tillater økt handel med 
ikke-plasskrevende handel på Stormyra. 

Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter ble utarbeidet på bakgrunn av at man 
ønsker å styre by- og tettstedsutviklingen i fylket mot en mer bærekraftig utvikling. Etablering 
av kjøpesenter med større bruksareal enn 3 000 m² og utvidelse av kjøpesenter til mer enn 
3 000 m² er bare tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune. 
Kjøpesenter skal fortrinnsvis etableres i sentrum. Handelsområder i sentrum kan fastsettes i 
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og det må utarbeides dokumentasjon på 
blant annet på hvordan dette vil påvirke handelen i sentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24: Handelsområde Stormyra markert med blå strek 
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I sone 17,3 er det tatt med 3000 m2 BRA forretning i reguleringsplan for Nordviksenteret. 
Tallet for økning av ikke plasskrevende varer fraviker det som brukt ved høringen (9 612 m2)  
 
Vurdering 
 
Det er utarbeidet en handelsanalyse som viser at det er behov for å legge til rette for 130 000 
m2 BRA forretning på Stormyra. Dette gjelder fortrinnsvis plasskrevende varer, i dette tilfellet 
bilrelatert.  

Det er konkludert med at det er også behov for å øke handel med ikke plasskrevende varer på 
Stormyra og det har i ettertid blitt utarbeidet en supplerende handeslanalyse for ikke 
plasskrevende handel. Denne handelsanalysen viser at det er behov for å legge til rette for 
handel med denne varegruppen utover 9 189 m2 BRA forretning. 

Begrunnelsen for å tillate handel med ikke plasskrevende varer er at det er ønskelig med 
fleksibilitet på grunn av bransjeglidning. Videre ønsker kommunen å legge til rette for en 
fortetting på Stormyra. Det foregår i dag handel i et større område enn det som Stormyra 
handelsområde i kpa 2018-2030 omfattes av. Handel omfordeles fra «Firkanten» i sone 13.5 
til handelsområdet Stormyra med ca. 2000 m2 samt nedtrekk i sonene 13.3 og 13.4 til 
maksimalt 1500 m2 forretning per sone. 

 

Sone Formål Ikke-plasskrevende økning plasskrevende total handel
13,2 Kombinert bebyggelse og 8 500 2300 15 000 23 500

16,11 Kombinert bebyggelse og 9 000 15 000 24 000
17,2 Kombinert bebyggelse og 1 500 1 000 15 000 16 500
17,3 Kombinert bebyggelse og 8 500 3 389 36 000 44 500
17,4 Kombinert bebyggelse og 2 500 2 500 10 000 12 500

30 000 9 189 91 000 121 000
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Stormyra 
handelsområde har god kollektivdekning og er godt tilrettelagt for gange og sykkel. Nærmere 
70 % av Bodø sentrums befolkning når Stormyra til fots eller gange innen 15 minutters 
ferdsel. 

Kommunen vurderer at handelsanalysen for kpa 2018-2030 ikke i tilstrekkelig grad har sett 
utviklingen av ny bydel i sammenheng med utviklingen av handelsområdet Stormyra. 
Handelsanalysen ved kpa 2014-2026 vurderte at Stormyra er en del av sentrum. Det er derfor 
naturlig å se på at sentrum er et handelsområde. Dette er en vurdering som kan tas opp i den 
neste rulleringen av kpa. 

Kommunen har gjennomført dialogmøte med Fylkesråden om hvordan innsigelsen kan løses. 
Det ble også diskutert om det er mulig å forholde seg til regional planbestemmelse om 
etablering av kjøpesenter når byutviklingen i Bodø stadig blir mer kompakt og bærekraftig? 

Bodø kommune er i en særstilling fordi byutviklingen er meget kompakt og at ny arealbruk nå 
styres mot den nye bydelen som skal planlegges på det eksisterende flyplassområdet. Byen er 
i tillegg et regionalt handelssenter og fylkeshovedstad. 

Det vises videre til at Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016 og begrunnelsen for 
denne prisen er at kommunen driver blant annet med god byutvikling.  

Planleggingen av ny bydel på dagens flyplassområde vil forsterke kompakt byutvikling og 
handelsområdet på Stormyra vil da ha en sentral rolle. Det er da naturlig å legge til rette for en 
mer fleksibel og forutsigbar utvikling av området.  

Figur 25: Influensområde for handelsanalysen 
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Det vurderes at innsigelsen er fremmet på en formalistisk bakgrunn og dermed kan 
innsigelsen løses ved å utarbeide manglende dokumentasjon. Det ble derfor utarbeidet ny 
handelsanalyse som viser at det er behov for å tillate handel med ikke plasskrevende varer 
utover 9 189 m2 BRA forretning. 

Prosess 

Det ble gjennomført dialogmøte med fylkeskommunen. Det ble laget en ny handelsanalyse for 
ikke-plasskrevende varer på Stormyra for å prøve å løse saken før meklingsmøtet den 8.juni 
2018. Denne handelsanalysen ble oversent fylkeskommunen i slutten av april for vurdering 
om dokumentasjons-kravet er oppfylt og om innsigelsen kan trekkes. I brev av 1.juni 2018 
bekreftet fylkeskommunen at de opprettholder innsigelsen til denne bestemmelsen. Det ble 
gjennomført mekling i saken den 8.juni 2018 men forhandlingene førte ikke frem. 

Sluttbehandling 

Bystyret vedtok å oversende saken til Kommunal- og  moderniseringsdepartementet for 
avgjørelse jf pbl § 5-6. Det vises til vedtak nr 2 på side 5. 

 

5.3.2 Uttalelser 

Akvakultur  
Lofoten sjøprodukter (LSP) og Nordland fylkeskommune har innvendinger til at det tas ut 9 
flerbruksområder og at flere områder reduseres vesentlig uten at det tilføres nye områder. Det 
vises til at dette ikke er i samsvar med Regjeringens føringer om å tilrettelegge for vekst i 
oppdrettsnæringen. 

LSP ber kommunen, med bakgrunn i det overnevnte, om å tilbakeføre arealene som 
flerbruksområder.  

Videre blir det opplyst at LSP mener begrunnelsen for å ta ut områdene synes fundert på et 
spinkelt faglig grunnlag, og at begrunnelsen bare er dekkende for deler av arealene som 
foreslås tatt ut. At arealene ikke er tatt i bruk kan ikke i seg selv tilsi fjerning og at arealene er 
«uegnet» er ikke dokumentert. 

LSP har pr.d.d. to søknader om akvakultur-etablering innenfor flerbruksområde NFFFA 9; 
Breisundet og Helligvær øst. Mattilsynet har gitt avslag på søknad om etablering ved 
Breisundet (Helligvær). Dette avslaget er gitt med bakgrunn i nærhet til grensen mellom to 
produksjonsområder og fare for smittespredning (lakselus). Kystverket har uttalt seg negativ 
til omsøkt plassering av AK- anlegg ved Helligvær øst, pga. konflikt med farled. LSP har 
derfor vurdert en ny lokalitet/justert plassering, i samråd med Kystverket, og har sendt inn ny 
revidert søknad.  
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Vurdering 

Begrunnelsen for at en har valgt å ta ut områder framkommer i kapittel 4.8. Det eksisterer 
flere store næringsinteresser knyttet til kystsonen i Bodø kommunen, både tradisjonelle 
fiskerier og turisme/reiseliv. En har i planforslaget prøvd å avpasse alle interesser, slik at alle 
næringer får gode vekstvilkår og rammer.  

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging heter det bl.a. at: 
«Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen, 
der miljømessig bærekraft vil være den viktigste forutsetningen for regulering av næringen. 
Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov. Samtidig som det settes av tilstrekkelig areal til 
fremtidig havbruk, må bruken av allerede tildelt areal optimaliseres og miljøhensyn 
vektlegges. Planleggingen må også ivareta andre samfunnsinteresser og hensyn i kystsonen».  

Det er viktig å minimere risiko for spredning av lakselus og sykdom på fisk. Et av tiltak for å 
hindre sykdomsspredning er å være restriktiv med å tillate akvakultur i havområdene rett vest 
for Bodøhalvøya og sør for Landegode. Det vises til Mattilsynets avslag på søknad om 
etablering av lokalitet ved Breisundet. 

Ny revidert søknad fra Lofoten Sjøprodukter om akvakulturetablering ved Helligvær Øst er 
avpasset i forhold til Kystverkets interesser. Denne lokaliteten ligger noe lenger nord enn 
lokaliteten ved Breisundet og lokaliteten har da lenger avstand fra grensen mellom 
produksjonsområder. En har derfor valgt å legge dette akvakulturområdet inn i planforslaget 
som flerbruksområde der akvakultur er tillatt (NFFA11). 

Konklusjon 

Rådmannen er uenig i at kpa 2018-2030 ikke oppfyller Regjeringens forventninger til å legge 
til rette for forutsigbar vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. Dette er fordi begrunnelsen 
for å ikke tillate akvakulturanlegg er tuftet på den viktigste forutsetningen; miljømessig 
bærekraft, og at planforslaget således er i samsvar med Regjeringens forventninger.  

Rådmannen legger inn et mindre flerbruksområde NFFA11 ved Helligvær øst basert på 
revidert søknad fra LSP. Dette området ligger innenfor det store flerbruksområde NFFA9 i 
kommuneplanen fra 2014.  

 

Handel 
Nordland fylkeskommune er kritisk til at handelsområdet i sentrum utvides. Dette er 
begrunnet i at kommunen ikke har dokumentert at det er behov for å utvide handelsområdet.  
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Figur 26: Bykjernen. Indre bykjerne + sone 1 

Nordland fylkeskommune kan ikke se noen begrunnelse eller om det er gjort noen vurderinger 
av mulige konsekvenser av dette plangrepet. Nordland fylkeskommune er bekymret for 
konsekvensene av å åpne for ubegrensede handelsetableringer i sone 1. Nordland 
fylkeskommune ber derfor om at planbestemmelsen endres slik at den begrenser 
handelsetableringen til den indre bykjerne. 

Vurdering 

Bykjernen består av indre bykjerne samt sone 1. Denne tilretteleggelsen bidrar til å bygge en 
mer kompakt by med et sterkt sentrum. KPA 2014 ga mulighet for å bygge boliger i indre 
bykjerne. Det har vist seg å være et positivt plangrep for utviklingen. Tilrettelegging av 
utviklingsområde vest vil bidra til ytterligere boligbygging i bykjernen. Det vil skape en enda 
mer kompakt by og det vil da være behov for å utvide handelsområdet til å gjelde hele 
bykjernen/sentrumsformålet. Det vises til handelsanalyse for ikke-plasskrevende varetyper 
som sier at selv om man utvider handelen til og med sone 1, vil det ikke være areal nok til å 
møte behovet for m2 handel i bykjernen. Det er begrenset med muligheter for ytterligere 
handelsetableringer i indre bykjerne. For å styrke handelen i Bodø er det behov både å utvide 
handelsområdet i bykjernen og å tilrettelegge for handel innenfor handelsområde Stormyra. 
Ved å utvide handelsområdet i indre bykjerne med sone 1 vil dette plangrepet styrke 
handelen, styrke attraktiviteten og gi rom for en variert utbygging av et kompakt sentrum. 

Konklusjon 

Rådmannen opprettholder utvidelse av handelsområdet i sentrum til å omfatte sone 1 som vist 
i figur 44. 

I høringsperioden kom det inn 2 uttalelser til handelsområdet Stormyra. Bodø Næringsforum 
uttalte at en økning innenfor handelsområdet Stormyra burde gjøres fleksibel slik at hele 
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økningen kunne fordeles samlet og ikke sonevis som i høringsforslaget. Bodø 
Gårdeierforening mente at man ikke burde øke antall m2 BRA ikke-plasskrevende varehandel. 

Vurdering 

En øvre ramme per sone skape mulighet for hele området totalt sett og gi en ramme for hver 
enkelt sone som skaper dynamikk i sortimentet i hver enkelt sone. Dersom man skulle sette en 
øvre ramme for hele området, ville den som kom først kunne få hele økningen. Dette ville da 
redusere dynamikken i hele området.  

Konklusjon 

Bestemmelsen om maksimal m2 BRA forretning per sone i handelsområdet Stormyra 
opprettholdes. 

Bodø Gårdeierforening sin uttalelse om ikke å øke ikke-plasskrevende varehandel på 
Stormyra. 

Vurdering 

Det er ønskelig å tillate handel med ikke plasskrevende varer i handelsområdet på Stormyra 
med vel 9 000 m2 BRA forretning fordi det er i tråd med strategiske føringer om at Bodø skal 
være det foretrukne handelssenter i Nordland. Dersom man ikke tillater en viss økning på 
Stormyra av ikke-plasskrevende varehandel, vil dynamikken i sortimentet bli fraværende. 
Samtidig vil ikke Sentrum bykjerne ha areal nok til det fremtidige m2 BRA handel slik det 
fremkommer i handelsanalysene. 

Konklusjon 

Bestemmelsen: «Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates 
økt med 9 612 m2.» opprettholdes. 

Det vises til side 93 for utdypende vurdering.  

 

Jordvern  
Fylkesmannen i Nordland er i sin uttalelse bekymret for tap av jordbruksareal i Bodø 
kommune. Dette er derfor utredet nærmere: 

Tap av jordbruksareal i Bodø kommune fra 2011 – 2017 

Krav om at tap av jordbruksareal skal være under 200 daa i snitt per år i fylket i perioden 
2016-2020 (strategisk plan for jordvern i Nordland (2016). 
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Drevet jordbruksareal (antall dekar) i kommunen har holdt seg relativt stabilt i denne 
perioden: 

  Drevet Jordbruksareal   
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25 233 24 987 25 141 25 549 25 198 25 121 24 921 
Tallkilde: SSB 

Det er blitt omdisponert 543 dekar til andre formål enn landbruk i perioden 2011-2017 
(gjennomsnittlig 78 deker i året). Av disse er 353 dekar omdisponert gjennom plan- og 
bygningsloven og 190 gjennom jordloven. 

 Omdisponering til andre formål enn landbruk 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Gjennomsnitt 

2011-2017 
Fra dyrka 
og dyrkbar 
mark 

94 333 53 12 16 26 9 543 78 

Etter PBL 60 265 20 5 0 3 0 353 50 
Etter 
Jordloven 

34 68 33 7 16 23 9 190 27 

Tallkilde: SSB 

Etter 2014 har det nesten ikke blitt omdisponert dyrka eller dyrkbar mark gjennom plan- og 
bygningsloven. I 2012 ble et større område på Støver regulert til boligbebyggelse (ca. 55 daa). 
Bortsett fra dette området er det vanskelig å finne hvilke områder som har ført til 
omdisponering på grunn av utbygging siden 2011. Rundt 2011 var det en nasjonal dugnad for 
å oppdatere Gårdskart (som SSB og Fylkeskommunen bruker som grunnlag). Dette har ført til 
at flere områder som er regulerte før 2011 er registrert i dette tidsrommet. Tallene er dermed 
ikke representative for kun denne perioden, men tar også med omdisponering før 2011 (derav 
høyere tall i 2011 og 2012). 

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er det gjort en gjennomgang av alle områder avsatt til 
fritidsbebyggelse for å vurdere dem hovedsakelig opp mot egnethet ut i fra nytt 
kunnskapsgrunnlag for skred-, ras- og flomfare. Det er gjennom dette arbeidet blitt redusert på 
flere hytteområder og noen er tatt ut. ca. 4 200 daa overføres fra fritidsbebyggelse til LNFR. 
Av dette arealet er rundt 783 daa dyrka (88) eller dyrkbar mark (695). I tillegg er det 
tilbakeført ca. 94 daa dyrka mark på Rønvikjordene. 

I Bodø kommune skal ikke dyrka mark omreguleres eller bygges ned. Kommuneplanen har 
konkretisert hensynssonen for landbruk for å gjøre plan- og byggesaksbehandling mer 
forutsigbar og unngå nedbygging av dyrka mark.  

Med tanke på endringer innen arealformål vil det derfor kunne sies at Bodø kommune 
gjennom kommuneplanens arealdel følger opp om de nasjonale forventningene og Strategisk 
plan for jordvern i Nordland. Dette med unntak av nytt næringsområde på Kvalnes hvor 
hensynet til arbeidsplasser i distriktet, samt satsning på algenæringen (også nasjonal 
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forventning og regional satsning) er vurdert som viktigere enn jordvernet i denne konkrete 
saken. 

 

5.4 Endringer etter høringen og endringer etter sluttbehandling 
 

Plan- og temakart 

Oppsummering og vurdering av uttalelser  

Direktoratet for mineralforvaltning og fylkeskommunen ber om at hensynssoner for 
mineralressurser med tilhørende bestemmelser skal utarbeides. Dette arbeidet er for 
omfattende til at dette kan utarbeides i denne rulleringen. Det tas sikte på å få dette på plass til 
neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

Justeringer i plan- og temakart av mindre art og utarbeidelse av nye temakart basert på 
tilgjengelig kunnskap kan gjøres uten politisk behandling og høringsrunde.  

Anmodningen fra Avinor om å vise restriksjonsplan for ny rullebane i denne rulleringen er 
imøtekommet 

Ok avdelingens ønske om å legge inn hensynssoner for å sikre etablering av kyststier tas ikke 
til følge. Det er et generelt bygge- og dele forbud mot tiltak i 100-meters sone langs sjø i hele 
kommunen, men etablering av kyststi er tillatt her. 

Endringer: 

Plankart: 

• Hensynssoner H370  høyspentanlegg energianlegg  

• Hensynssone H130 over jernbane- og vegtuneller 

• Hensynssone H370 vassdrags- og energianlegg  

• Hensynssone H720 Fjære naturreservat og Karlsøyvær (fremtidig) 

• Hensynssone H730 (kulturminner fra steinalderen Lille Hjartøy, Villa Breidablikk, 
Bodin middelalder kirke, Bodøsjøen gravfelt, Gårdshaugen på Bodøgård og 
utpløyd gravfelt på Bodøgård) 

• Områder for gyte- og fiske samt rekefelt (arealbruksformål)  

Temakart med juridisk virkning: 

• TK1 Landbruk – hensynssone H570  Kulturmiljø, Fjære, Fenes og Godøynes-
videreført 
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• TK2Friluftsliv, Hensynssone H530, områder langs Bodøelva - oppdatert 

• TK5 Kulturminner sentrum –Bodø stasjon -oppdatert 

• TK8 Reindrift, Hensynssone H520 (oppsamlingsområder, trekk- og flyttleier) nytt 

• TK18 Fremtidig byggerestriksjoner og hinderflater for ny rullebane – nytt 

• TK19 Fremtidig støysoner - nytt 

Øvrige temakart (uten juridisk binding): 

• TK10 Fiskeri-Havbruk- fjernes  
• TK15 Råstoff– nytt 
• TK16 Løsmasser- nytt 
• TK17 Elg- nytt 

 
Sluttbehandling  
 
Det vises til vedtak nr  6 på side 5 TK1 Landbruk – hensynssone H570  Kulturmiljø, Fjære, 
Fenes og Godøynes – videreføres fra kpa 2014-2026 i påvente at beitebruksplanen 
ferdigstilles for hele kommunen. 
 
Det vises til vedtak  i bystyret 7.2.2019 om reduksjon av næringsareal for området BN, N1 på 
Rønvikjordene med 35 daa. Det reduserte arealet blir da tatt ut som byutviklingsområde og 
temakartet er derfor oppdatert. 
 
Hytteområder 

Alle som ble berørt ble tilskrevet særskilt for å få tilbakemeldinger på hvordan kommunen har 
vurdert hytteområdene og hvilke endringer som er forslått i ny kpa 2018-2030. 

Det kom mange uttalelser på foreslåtte endringer av hytteområdene. Mange av uttalelsene 
omhandler forslag til nye områder eller utvidelser av eksisterende hytteområder. Disse 
forslagene er ikke vurdert eller ikke tatt inn fordi dette må konsekvensutredes og at dette 
utløser ny høring. 

Det er også kommet ønsker om at hytteområder som skal tilbakeføres til LNFR skal 
videreføres. Årsakene til at kommunen ønsker å tilbakeføre disse hytteområdene er at: 

• Klimaendringene vil medføre økt sjansje for skred  
• Lite utbygd med dårlig infrastruktur 
• I områder som er viktige for reindriften 
• I områder med sårbare dyre- eller plantearter 
• I strandsonen  
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Hytteområdene på Kvalnes H75 og H76 ønskes tatt ut i en del av høringsuttalelsene. 
Kommunen vurderer at området er egnet for fritidsbebyggelse fordi at det er veiforbindelse og 
fordi at det er gunstig plassert i forhold til avstand til by- og tettbebyggelse. I tillegg er det i 
kommunens arealføringer at det skal legges til rette for utvikling i distriktene. På denne 
bakgrunnen videreføres disse hytteområdene i kpa 2018-2030.  

Ekstra høring 

Det ble tatt inn feil forslag til nytt hytteområde H121 (Tettingteigene). Det ble derfor 
gjennomført en begrensing høring av dette ene hytteområdet og det er tatt inn i ny kpa 2018-
2030. Det kom inn tre uttalelser innen høringsfristen som ikke hadde vesentlige merknader til 
at området blir tatt inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Hytteområdet H121 

Endringer 

Det er totalt tre endringer i hytteområdene etter høringen. Disse er: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 28: Hytteområde Høgset Figur 29: Hytteområde Høgset 
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To nye hytteområder på Høgset i Misvær er tatt ut pga merknader fra NVE om at disse 
områdene er berørt av aktsomhetsområde for skred. 

 

2) To områder som er foreslått tilbakeført til LNFR er justert og tatt inn i mindre omfang. 
Dette gjelder hytteområdene H61 Marvoll og H28 Vågsbotn og H29 Mevågen. Denne 
endringen er begrunnet i at eiere av disse områdene ønsker å utarbeide detaljerguleringsplaner 
i nær fremtid. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Til H39 Tekkelvika er det mottatt 5 innspill til kommunens forslag om sammenslåing av 
H39 Tekkelvika og hytteområdet regulert i reguleringsplan for Skålbones -Tekkelvika. Det er 
også mottatt innspill om utvidelse av H39. Innspillene fra de som ikke ønsker sammenslåing 

Figur 32: H28 Vågsbotn og H29 Mevågen Figur 33: Ny avgrensning og benevnelse 

Figur 30: H61 Marvoll i gjeldende kpa 
Figur 31: Ny avgrensing og benevnelse 
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av av områdene er tatt til etterretning. Planforslaget er endret slik at områdene videreføres 
uendret fra kpa 2014. 

    

 

 

 

 

 

  

 
 
  

Figur 34: Reguleringsplan Skålbunes-Tekkelvika Figur 35: Tekkelvika KPA 2014-2026 
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5.5 Tabell over oppsummering av alle uttalelser med Byplans vurdering 
 

ME
RK.
NR. 

AVSENDER OPPSUMMERT INNHOLD BYPLANS VURDERING OG 
KOMMENTAR 

1 Åse og Jan Hugo 
Wickstrøm 

Hensynsone landbruk, ønsker eks. 
hensynsone videreføres – ønsker å se 
beitebruksplanen i sammenheng med kpa 

Utmarksbeite tas ut av hensynssonen, men vil 
fortsatt være innenfor LNFR-formålet hvor det 
ikke skal skje noen ny bebyggelse eller andre 
tiltak som kan være i konflikt med landbruket. 
Endringen vil ikke føre til et svakere vern enn 
det som tidligere har vært praktisert i Bodø 
kommune. Endringen er gjort for å styrke 
jordvernet. Den nye beitebruksplanen 
inneholder ikke beitekartlegging, men dette 
kommer. Når det er på plass vil dette kunne gi 
føringer for hvordan neste rullering av KPA vil 
bli. 

2 Øyvind Nedre Ønsker alt. veiføring for atkomstvei med 
bru over Mistfjorden pga. frykt for store 
naturinngrep. 

Grunneier viser her til temakart for antatte 
framtidige veiføringer. Dette kartet er et 
vedlegg til kommuneplanens arealdel og 
kartillustrasjonene er ikke juridisk bindende. 
Den angitte veistrekningen må reguleres i 
detaljplan, samt konsekvensutredes, dersom 
tiltaket skal realiseres.  

3 Kjerringøy 
Landbrukslag og 
Kjerringøy 
beitelag 

Hensynsoner og beiteareal 
Kpa og beitebruksplan må være i samsvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlingsplasser for rein på innmark 

Beitekartleggingen vil være på plass til neste 
rullering av KPA og vil da gi nytt grunnlag. 
Utmarksbeite vil fortsatt være innenfor LNFR-
formålet hvor det ikke skal skje noen ny 
bebyggelse eller andre tiltak som kan være i 
konflikt med landbruket. Endringen vil ikke 
føre til et svakere vern enn det som tidligere 
har vært praktisert i Bodø kommune. 
Endringen er gjort for å styrke jordvernet. 
 
Det skal ikke være samlingssoner for rein på 
innmark. Dette er justert i plankartet etter 
høring. 

4 Marta Bjørnenakk 
v/sameiet g/bnr 
17/4 

Veitrase hytteområder 
Skogsvei, elgvald.  

Veitraseen RV 834 som er inntegnet i 
kommuneplanens arealdel er videreført fra 
gjeldene plan. Ny trasee er regulert i 
detaljregulering for Fv. 834 Valvikdalen – 
Festvåg vedtatt 11.2.16. 

5 Gunn Marit 
Hernes & Svein 
Asle Rekkedal, 
Strandågård ANS 
 

Grunneierne er kritisk til at deres innspill 
om spredt boligbygging ikke er tatt med i 
planforslaget.  
 
 

Det er gode muligheter til å bosette seg i 
distriktene med blant annet gratis tomter i 
Kjerringøy sentrum og i områder som er satt av 
som spredt boligbebyggelse. Spredt 
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Grunneierne er sterkt kritisk til 
konsekvensutredningen og tilbakeviser de 
negative vurderingene i tabellen. 
 
Mener at konsekvensutredningen er 
basert på feil faktagrunnlag, og at område 
ikke er viktig for reindrift. Mener også at 
innspillet ivaretar hensynet til 
landbruksinteressene i området. 
 

boligbebyggelse vil være et av de tema som 
neste rullering skal omfatte.  
 
Konsekvensutredningen for kommuneplanens 
arealdel er utarbeidet på et overordnet nivå.  
 
 
Til grunn for konsekvensutredningen er det 
benyttet nasjonale databaser, kommunens egne 
kartprogram, nasjonale veiledere og 
fagkunnskap. 

6 Gunn Marit 
Hernes & Svein 
Asle Rekkedal, 
Strandågård ANS 
 

Grunneierne er kritisk til endringene som 
er gjennomført m.h.p. 
landbruksinteressene i området. Mener at 
hensynssone landbruk ikke er korrekt 
avsatt på Strandå og at det ikke er brukt 
korrekt faktagrunnlag v/avgrensning av 
sonen. Ser ingen landbruksmessig grunn 
for at dette området skal inkluderes i 
hensynssone landbruk. 
  
 
 
Grunneierne stiller seg kritisk til at 
temakart for Elg og Rein (trekkveier og 
oppsamlingsområde rein) skal gjøres 
juridisk bindende. Mener at det er en 
saks-behandlingsfeil at 
oppsamlingsområde dekker innmark.  
 
Opplyser at det aldri tidligere har vært 
registrert rein innenfor 
oppsamlingsområde på Strandå. Dette må 
være en saksbehandlingsfeil. Hevder at 
landbrukskontoret i kommunen ikke har 
blitt konsultert ved utarbeidelse av 
konsekvensutredning for innspillet.  
 

Formål og hensynssoner i KPA gis på et 
overordnet nivå. Det vil si at hensynssonen for 
landbruk grovmasket tar for seg de områder 
som har stor verdi som dyrka mark, 
innmarksbeite eller som fremstår som et 
kulturlandskap. Hensynssone landbruk var også 
juridisk bindende i KPA 2014-2026. For 
Strandå vil ikke KPA 2018-2030 gi noen 
endrede føringer i forhold til KPA 2014-2026. 
 
 
 
Se merknad nr 3 
 
 
 
 
 
 
Det har vært dialog med reinbeitedistriktene 
både ved rullering i 2014 og i 2018. I tillegg er 
det utarbeidet distriktsplaner som har blitt brukt 
som grunnlag. Temakart for reindrift samt 
temakart for hensynssone landbruk er 
utarbeidet sammen med Landbrukskontoret i 
kommunen og Fylkesmannens landbruks- og 
reindriftsavdeling. Samlingsområder, trekk- og 
flyttleier er hentet fra reinbeitedistriktenes egen 
innmelding til Fylkesmannen.  

7 Inger Kymre 
Brasø 

Område for fritidsbebyggelse H9 
Langheia, Kjerringøy ønskes videreført. 
Ukjent med ras- og flomproblematikk i 
området. 

Området er delvis et aktsomhetsområde 
naturfare. Hele området er et viktig for 
reindriftsnæringen. Store deler av området 
ligger i strandsonen. 
Området er ikke egnet til byggeområde for 
fritidsboliger og tilbakeføres til LNFR. 

8 Kjell Ove Wang Område for fritidsbebyggelse H8 (H5) 
Finnkonevika, Kjerringøy ønskes utvidet.  

Innspill til utvidelser eller nye områder mottatt 
etter offentlig ettersyn blir ikke vurdert. 
Innspill til nye områder må skje når det varsles 
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Gnr 119/1 ønskes utviklet for 
fritidsbebyggelse. 

oppstart av planarbeid. Begrunnelsen er nye 
formål etter høring medfører at planen må 
sendes ut på ny høring.  

9 Kjell Ove Wang Område for fritidsbebyggelse H10 (H6) 
Eide, Kjerringøy ønskes utvidet 

Som ovenfor 
 

10 Kjell Ove Wang Område for fritidsbebyggelse H9 
Langheia, Kjerringøy ønskes videreført. 
Det er feil at området er utsatt for ras og 
flom. 

Området ligger delvis i et aktsomhetsområde 
naturfare. Hele området er et viktig for 
reindriftsnæringen. Store deler av området 
ligger i strandsonen. 
Konklusjon er at området er ikke egnet til 
byggeområde for fritidsboliger og tilbakeføres 
til LNFR. 

11 Kjell Ove Wang Ønsker å fradele 1-3 tomter for bolig-
/fritidsbebyggelse på gbnr 119/1. 

Fradeling behandles ikke i kommuneplanens 
arealdel. Fradeling behandles av byggesak. 

12 Vivian Karlsen 
May-Liss Karlsen 
Rita Mathisen 

Område for fritidsbebyggelse H15 (H14 
og H15) vest for Fjærkjerringa, 
Kjerringøy bør ikke reduseres. 

Området som helhet omfattes av utløpsområde 
snøskred og steinsprang. Det er et lite 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred i 
området som berører én hytte. Registrert sårbar 
art oter. Registrert ansvarsarter Geitsvingel, 
Bleiksøte, Småvier, Fjellfrøstjerne. Viktig 
naturområde type gammel boreal lauvskog, 
med én hekkelokalitet for havørn. Flyttlei for 
rein går gjennom området.  
Område reduseres derfor til to mindre områder 
som omfatter bebygd areal 

13 Rune Nyheim Forslag om å utvide område for 
fritidsbebyggelse H9 Langheia, 
Kjerringøy og H10 Skutvika, Kjerringøy. 
(H6). Hensikten med utvidelsen er nytt 
hytteområde i Grytvika og campingplass 
ved Storviksanden. 

Innspillet kommer etter høringen er 
gjennomført. Innspill til nye områder må skje 
når det varsles oppstart av planarbeid. 
Begrunnelsen er nye formål etter høring 
medfører at planen må sendes ut på ny høring. 

14 Arne Utz H2 Nevelsfjord, Kjerringøy. Hytta er ikke 
lokalisert i rasfarlig område, ønsker ikke 
at hytta fjernes 

Eksisterende fritidsboliger blir ikke krevd 
fjernet. 

15 Lofoten 
sjøprodukter 
(LSP) 

LSP har pr.d.d. to søknader om 
akvakultur-etablering innenfor 
flerbruksområde NFFFA11; Breisundet 
og Helligvær øst.  
 
LSP har innvendinger til den del av 
planforslaget som innebærer fjerning av 9 
flerbruksområder og at flere områder 
reduseres vesentlig uten at det tilføres 
nye områder.  
 
LSP mener planforslaget ikke er i 
samsvar med Regjeringens føringer om å 
tilrettelegge for vekst i 
oppdrettsnæringen.  
 

Det legges inn et flerbruksområde NFFA 11 i 
Helligvær øst. 
 
 
 
Begrunnelsen for at en har valgt å ta ut områder 
framkommer av kapittel 4.8.  
 
 
 
 
BK vurderer at foreliggende planforslag er 
tuftet på den viktigste forutsetningen; 
miljømessig bærekraft.  
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Planforslagets begrunnelse synes fundert 
på et spinkelt faglig grunnlag, og 
begrunnelsen er i høyden bare dekkende 
for deler av arealene som foreslås tatt ut. 
At arealene ikke er tatt i bruk kan ikke i 
seg selv tilsi fjerning og at arealene er 
«uegnet» er ikke dokumentert.  
 
Hvorfor nye arealer ikke tilføres når en 
betydelig del av eksisterende areal fjernes 
er ikke begrunnet.   
 
 
 
 
 
 
 
LSP ber kommunen, med bakgrunn i det 
overnevnte, om å tilbakeføre arealene 
som flerbruksområder.  
 
 

Til grunn for de foreslåtte 
arealbruksendringene har kommunen benyttet 
nasjonale databaser, veiledere, lokalkunnskap 
og kommunens kartprogram m.m.  
 
 
 
 
Det at området ikke er tatt i bruk til akvakultur 
var på det tidspunkt planforslaget ble utarbeidet 
et viktig argument, da området har ligget som 
flerbruksområde i flere planperioder. BK har 
ved denne revisjonen ikke mottatt innspill på 
etablering av nye akvakulturlokaliteter. Dette er 
begrunnelsen for at BK ikke har lagt inn nye 
områder.  
 
 
BK vil være restriktiv med å tilbakeføre 
flerbruksområde som tillater akvakultur i 
havområdene rett vest for Bodøhalvøya og sør 
for Landegode. Dette med bakgrunn i at 
området utgjør grensen mellom 
produksjonsområde 8 og 9, ref. Forskrift om 
produksjonsområder for akvakultur og matfisk 
i sjø av laks, ørret og regnbueørret.   
 
BK har imidlertid valgt å legge inn ny AK- 
lokalitet ved Helligvær øst, innenfor tidligere 
flerbruksområde NFFFA11, i samsvar med 
justert søknad fra LSP.  
 
Se mer utfyllende merknader i kapittel 4.8. 
 

16 Helligvær 
velforening 

Ønsker utvikling av fiskeri- og 
akvakulturnæring rundt Helligvær. 
Negativ til at akvakultur-områder er 
foreslått fjernet rundt Helligvær. Ønsker 
å bli tatt med på det videre planarbeidet 

Flerbruksområde rundt Helligvær er ved denne 
revisjonen tatt ut av planforslaget, med unntak 
for NFFFA9; Akvakulturlokalitet for 
fangstbasert akvakultur, torsk. 
Begrunnelsen for dette framkommer av 
planbeskrivelsen og i kommentarene til 
innspillet fra LSP (over).  
BK har imidlertid funnet å kunne avsette areal 
for AK- anlegg ved Helligvær øst, i samsvar 
med justert søknad fra LSP.  
  

17 Brønnøya 
velforening 
 
 
 

Som nærmeste naboer og grunneiere er vi 
fortsatt mot oppdrettsanlegg i Breisundet 
Helligvær. 
 

Flerbruksområde rundt Helligvær er ved denne 
revisjonen tatt ut av planforslaget, med unntak 
for NFFFA9; Akvakulturlokalitet for 
fangstbasert akvakultur, torsk, samt AK- 
anlegg ved Helligvær øst (justert søknad).  
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Mener at et AK- anlegg på denne 
lokaliteten vil føre til mer forurensning, 
medisinbruk, støy, lys, mikroplast og 
usikkerhet ved å spise villfisk. 
 
Et AK- anlegg vil også føre til mindre 
muligheter for fiske innenskjærs, 
rekreasjon, naturopplevelser, tilkomst til 
Brønnøya, notsett av makrell og verdi på 
eiendommene, og ikke minst miljøet for 
hekkende verneverdige fugler. 
 
Ønsker å bli holdt løpende orientert om 
planarbeidet.  

 
BK har valgt å ikke legge inn AK- anlegg ved 
Breisundet.  
 
 

18 Morten Selnes 
Anne Guri Hagen 
Øistein Selnes 
Torild Hildre 

Forslagstiller ønsker at eventuell 
utbygging av hytter vurderes individuelt 
ut fra risiko for ras og at deler av H21 
Selneslia, Landegode kan videreføres 
som hytteområde. 

H21 Selneslia er ikke blitt regulert og tatt i 
bruk. Det er ingen veiforbindelse til området. 
Terrenget er delvis bratt og kan være utsatt for 
naturfare. Området er et viktig friluftsområde. 
Landegode er også et viktig leveområde for 
hare som er en nær truet art. Det er vektlagt at 
det er tilstrekkelige areal for fritidsboliger på 
Landegode. Feltet tilbakeføres derfor som 
varslet i ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

19 Inge Bergset Det er feil i Matrikkelen for 
boligeiendom med gbnr 32/73, 
Midnattsolveien 8, Skivika  

Justering av eiendomsgrenser er en enkeltsak 
som ikke tas opp i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. Dette må tas opp 
med Geodatakontoret. 

20 Tore Dundas Rønvikjordene som Bodøs «Central 
Park» 

Tas til orientering. 
En oppsummering av uttalelsene og vurdering 
av alternativene fremkommer i kapittel 5.2 om 
Rønvikjordene. 

21 Sara Magnadottir Rønvikjordene som «grønn» bydel Se merknad nr. 20 
22 Chris Sandmo Nedbygging av matjord må stanses 

Rønvikjordene som rekreasjonsområde 
Se merknad nr. 20 

23 Sivert Pettersen Bevar Rønvikjordene Se merknad nr. 20 
24 Bodø 

Andelslandbruk 
v/Tore Vatne 

Ønsker Alt 3 Rønvikjordene 
Stopp nedbygging av matjord ellers i 
kommunen 
Flytting av matjord frarådes  
Vern av Rønvikjordene sikrer trygg og 
lokalprodusert mat 

Se merknad nr. 20 

25 Vemund 
Kristiansen 

Varig vern av Rønvikjordene som 
matjord. Underskriftskampanje vedlagt 
(294 underskrifter) 

Se merknad nr. 20 

26 BOT 
v/ Berit Irgens 

Støtter uttalelse fra Bodø friluftsforum 
Rønvikjordene bevares (rekreasjons, 
opplevelsesverdier, Bodin gård) 
Elvestien må bevares 

Se merknad nr. 20 
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27 Ragnhild 
Fjørkensta 

Vågønes gård og Rønvikjordene kan 
utvikles bærekraftig, viser til eksempler 
fra Oslo mm 

Se merknad nr. 20 

28 Bodin bondelag De delene av Rønvikjordene som 
tidligere er omdisponer fra landbruk må 
tilbakeføres til LNFR 
 
Beitebruksplan implementeres i KPA og 
hensynssoner landbruk utvides med dette. 
 
 
Mørkved/Bertnes bør det vurderes en ny 
veiløsning som forbruker mindre 
landbruksareal fra plantasjen og sør 
forblir landbruk. 
 
For arealer som i dag blir brukt til 
landbruk inne på flystasjon må søkes 
erstattet i ny by prosjektet. Det bør lages 
en plan om hvor disse skal erstattes. 
Landbruksarealer på utsiden av dagens 
flystasjon må søkes beholdt. 
 
Foreslår oppdyrking av del av Svein 
Åsbakk sin eiendom 44/5. Plan for 
framgangsmåte ved opparbeidelse sendes 
sammen med søknad om nyetablering av 
dyrka mark. 
 
 
 
Det er viktig at planen signaliserer et 
strengt og klart vern av dyrka og dyrkbar 
jord og denne skal være i drift jf. 
jordloven. 

Se merknad nr. 20 
 
 
 
Beitebruksplanen var ikke utarbeidet ved 
rullering av KPA. Føringer fra ny 
beitebruksplan blir tatt med i neste rullering. 
 
Området på Mørkved sør ligger som fremtidig 
bolig og næringsreserve veiløsninger vil være 
en del av fremtidige planarbeider. 
 
 
Planarbeidet for Kdp nybydel starter til høsten. 
Dette innspillet må da spilles inn her. 
 
 
 
 
 
Området ligger innenfor LNFR og nydyrking 
vil dermed være i tråd med formålet. Området 
ligger dog innenfor Bodømarka hvor hensynet 
til friluftslivet skal telle mest. Dette må tas i 
betraktning ved en eventuell søknad. Søknad 
om nydyrking sendes til Landbrukskontoret i 
kommunen. 
 
Planen legger opp til et strengere vern av 
jordbruksverdier ved blant annet en 
konkretisering av hensynssoner og bevvist 
holdning til ny arealbruk.  

29 Nordland bonde - 
& småbrukarlag 

Mener det er mulig å ha en arealplan som 
ivaretar jordvern, bevaring av matjord og 
god dyrevelferd basert på en rekke mål. 
 
Ønsker en helhetlig plan for 
Rønvikjordene 

Kommuneplanens arealdel har avsatt og sikret 
all vesentlig dyrka mark og innført 
bestemmelse om bevaring av matjord. 
 
Se merknad nr. 20 

30 UNO design og 
Arkitektur AS på 
vegne av 
Andreassen rederi 
ANS  
Dahl Fiskeri A/S 

Transformasjon av indre og ytre havn er 
ønskelig. Det må legges til rette for 
kombinert bebyggelse på Burøya. 
 

En eventuell byutvikling av Burøya bør skje på 
lang sikt. Det vises til at Bodø kommune har 
forpliktet seg til samfunnsoppdraget, gjennom 
beslutningen i Nasjonal Transport Plan (NTP) å 
finansiere ny lufthavn ved å utvikle 
Forsvarseiendommen til en kompakt by og til 
samfunnets beste. Store deler av Rønvikleira og 
Burøya ligger på utfylte masser i sjø. I tillegg 
er det også beredskapsmessige begrensinger for 
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byutvikling på Burøya som følge av 
eksisterende drivstofftanker er lokalisert her.  
Det vises for øvrig til UPAT sine vurderinger 
om byutvikling i Bodø i kapittel 4.3.2. 
 

31 Kvalitas as Ønsker å legge til rette for seniorboliger i 
Tjeldberget 2. 

Området er satt av som kombinertformål 
bebyggelse og anlegg i kpa 2014-2026 og dette 
formålet videreføres i kpa 2018-2030. 
Kombinerte formål er næring, kontor og 
tjenesteyting.  

32 Anton Hoff Gjelder div eiendommer som står til rest 
fra tidl. g/bnr 32/12 i Nedre Rønvik. Ber 
om at endringer oppdateres i 
kommuneplanen. 
 
Kvalvikfjæra og Kvalvika – øvre del 
Ønsker å få til ordnede forhold for 
grunneiere og felleseiet.  
 
Ønsker å etablere boliger eller næring i 
øvre deler av Kvalvika 
 
Ønsker å legge til rette for boliger eller 
næring ved Joveien på g/bnr 32/12, 5 daa.  

Dette handler om enkeltsaker som ikke 
behandles i kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Når det gjelder privat rettslige eiendomsforhold 
så omfatter ikke kpa slike saker. 
 
 
Det er satt av et område for boliger i kpa 2014. 
Dette området videreføres i ny kpa 2018-2030 
 
Grunnet hovedsaklig hellningsgrad og 
trafikkforhold er ikke området egnet for 
bebyggelse. Området er satt av til grønnstruktur 
i KPA 2018-2030 

33 SWAI AS 
V/Remi 
Rasmussen 

Eier gnr/bnr 130/1004, Prinsens gate 102. 
Ber om at det i kvartal 55 åpnes for 
boliger i 1. etasje. 

Det er ikke generelt forbud mot boliger i 
kvartal 55. Forbudet gjelder den delen hvor 
Skagen hotell ligger, men ikke mot 
Bakkeveien. Dette følger av gjeldende 
reguleringsplan. En eventuell endring må 
gjøres gjennom reguleringsendring. Første 
etasje i den aktuelle eiendommen har vært 
nyttet til næring, og Byplan vil anbefale at dette 
opprettholdes. 

34 Nordviksenteret 
Eiendom AS 

Ønsker å endre gesimshøyde fra 21 m til 
22 m. Ønsker tilbaketrukket teknisk rom 
på tak, vedlagt skisser 

Byggehøyden er generelt økt fra 17 m til 21 m, 
og det anbefales at dette opprettholdes. En 
eventuell justering for dette området må tas 
gjennom reguleringsendring eller dispensasjon. 
Generelt skal tekniske rom løses innenfor det 
tillatte volumet.   
 

35 Ørjan Sletten Gnr/bnr 138/4364; ønsker revurdering av 
reg.plan her i forbindelse med Ny by-ny 
flyplass og bevaring av grønne områder i 
sentrum 

Gnr/Bnr passer ikke med bekrivelsen. Antar det 
må siktes til østlige del av gnr. 138/2636 (eier 
Bodø kommune). Denne delen er disponert til 
bygge- og anleggsformål, men er ubebygd. 
Området ligger mot Olav V gate. I tidligere 
plan, Kommunedelplan Sentrum 2006, var hele 
eiendommen avsatt til utbyggingsformål. Det 
anbefales at arealbruken opprettholdes som 
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reserve for mindre næringsetablering, men 
revurderes i neste rullering. 

36 Stig Magnus 
Soløy m.fl 

Positiv til at det legges opp til utvikling 
langs Molovn. 

Tas til orientering. 

37 Slotnes AS Gnr/bnr 138/2107 – ønsker at det kan 
tillates bolig på gateplan. Vanskelig å få 
til næring. 

Endring av arealbruken her har vært behandlet 
som dispensasjonssak. Byplan står fast på at det 
skal være utadrettet virksomhet i første etasje 
mot Storgata i dette sentrale kvartalet hvor det 
er næring i nesten alle bygg, jf. 
bestemmelsenes § 13.4.1. 

38 Plassen 2 Bodø 
AS 

Plassen 3 og 5, Gnr/bnr. 138/3584 og 
138/3643 i sone 37.18, er regulert til 
Jernbane. 
Ønskes næring/lager/industri. Faktisk 
bruk er næring. 

Hjemmelshaver er Bane NOR Eiendom AS, og 
eiendommene er regulert til jernbaneformål i 
tråd med deres ønske da planen ble vedtatt. Så 
fremt hjemmelshaver er positiv kan endring av 
arealbruk vurderes gjennom regulerings-
endring. 

39 Norconsult as på 
vegne av eiere i 
sone 13.3 og 13.4 

Ønsker at det kan lages en 
områderegulering for 13.3 og 13.4, og en 
separat for 12.2. Alternativt kan 12.2 
også innarbeides i samme plan. Vurderes 
som mer hensiktsmessig. 
 
Uteareal på lokk må kunne regnes som 
fullverdig ved utvending adkomst. 
 
Positiv til parkeringsplasser for bildeling.  
 
Byggehøyder: Ønskelig at § 13.4.3 også 
kan gjelde for sone 13.4, gjelder ekstra 
tilbaketrukket etasje. Området har 
likhetstrekk med sentrumskvartalene. 

Planavgrensing for område-reguleringen 
fastsettes ved oppstart. 
 
 
 
 
Byplan vil ikke gå inn for endring; 
høringsforslaget opprettholdes. 
 
Tas til orientering. 
 
Utenom de områder som er avsatt til 
sentrumsformål er byggehøyden angitt som 
største høyde. Opprettholdes. 

40 T. Kolstad 
eiendom AS 

Storgata 68– ønsker at det kan tillates 
bolig på gateplan. 
 
Storgata 8. Ønsker 7-8 etasjer og bolig. 
 
 
 

Se kommentar til merknad nr. 37. 
 
 
Rammene i gjeldende KPA er sentrumsformål, 
inkludert bolig, og 5 + 2 etasjer, og er fulgt opp 
i planforslaget. Opprettholdes. 

41 Tollbugt 13 ANS Gjentar innholdet fra klagesaken rundt 
Tollbugata. Ønsker muligheter for 
utvikling. 

Klagesaken er avgjort og det henvises til denne.  

42 Per Arnt Tødaas Ønsker boligbygging på eiendom Gbnr 
40/3 og 40/6 i Jensvolldalen 

Innspillet kommer etter høringen er 
gjennomført. Innspill til nye områder må skje 
når det varsles oppstart av planarbeid. 
Begrunnelsen er nye formål etter høring 
medfører at planen må sendes ut på ny høring.  

43 T.Kolstad 
eiendom AS 

Jensvolldalen, Bodø: 
Ønsker å legge til boliger i LNFR 
området øst av nåværende byggefelt. 

Se kommentar ovenfor 
 
 



 

131 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

Ønsker å utvikle boliger i Veståsen, 
Bodø, gnr/bnr 40/653  

Eiendommen er regulert til jord og skogbruk, 
planid 2216. Endring må eventuelt skje 
gjennom regulerings-plan. Har vært vurdert 
som enkeltsak og avslått. 

44 Reidun Nystad 
Fagermo 

Uttalelsen gjelder eiendommene gbnr. 
43/10 og 43/788 som ligger på nordsiden 
av RV80 i området Mørkved Sør, og 
relaterer seg til disse eiendommene og 
framtidig infra-struktur i området. 
Området har vært båndlagt i 
reguleringsplan og tidsperioden for denne 
båndleggingen er overskredet og 
grunneier ønsker at rød strek som angir 
fremtidig samferdsellinje skal fjernes. 

Den røde streken som indikerer framtidig 
veitrase for RV80 videreføres. Traseen har vært 
kontinuerlig avsatt som framtidig hovedveg i 
kommuneplaner helt siden vedtak av 
Kommunedelplan for RV80 Naurstadhøgda – 
Thallekrysset, og denne situasjonen 
videreføres. 

45 Svein Magne 
Åsbakk 

Gjelder eiendom med gbr 44/5, Breiva. 
Ønsker nydyrkning på ca 20 daa – ønsker 
at området blir definert som fremtidig 
dyrkamark. 

Se merknad nr. 28  

46 T.Kolstad 
eiendom AS 

Innstrandveien 15, Gnr 42 Bnr 708. 
Eiendommen må tillates videre utbygd. 
Det er begrensninger på dette pr i dag. 
Ønsker å utvikle eiendommen videre med 
ca. 2000 m2. Mørkved/ Hunstad og 
handelsområdet rundt har stort 
utviklingspotensial  

Gjeldende reguleringsplan 2418_14 av 
3.5.2007 gir rammene for eiendommen. 
Eiendommen er regulert til forretning og kontor 
med BRA 3000 m2 som også inkluderer 
parkering.  

47 Galnåsmyra brl Det er ikke ønskelig å avgi deler av 
dagens parkeringsareal for å legge til 
rette for utbygging av fortau. 

Dette blir avklart på et annet plannivå enn 
kommuneplanen. Ved bygging av fortau langs 
Hunstadringen, vil det utarbeides en 
detaljreguleringsplan. Alle berørte parter vil få 
informasjon om dette, og mulighet til å komme 
med innspill i regulerings-planprosessen.  

48 Boarch arkitekter 
as 

Forslag til detaljreguleringsplan for Ilstad 
Aktivitetspark bør medtas i det pågående 
revisjonsarbeidet med 
kommuneplanen/kommunedelplanen 

Området er vist som område båndlagt for 
regulering i KPA. Reguleringsprosessen med 
KU er startet som privat planforslag og tas 
derfor ikke med i rulleringen av kpa. 

49 Jan-Peter Ysland 
og Merete Ysland 

Ønsker ikke endringer H28 Vågsbotn og 
29 Mevågen.  
 

Innspill fra Ysland er delvis imøtekommet ved 
at det er avsatt et areal til fritidsbebyggelse i 
forlengelse av Roven hyttefelt.  

50 Jan-Peter Ysland Tverlandet Næringsutvikling (NTUAS) 
har en eiendom/industritomt på 
Tverlandet ved steinbruddet Gnr. 70 Bnr. 
7 NTUAS er i en prosess hvor vi nå 
vurderer å opparbeide vår industritomt og 
da blir det betydelige steinmasser som 
kan selges. 
Ved opparbeidelse/utfylling av ny 
flyplass i Bodø, kan stein fra vår eiendom 
vurderes. 

I gjeldende reguleringsplan (planid 5038) 
legges det ikke opp til at området skal sprenges 
ut som steinbrudd. Det tillates imidlertid noe 
bearbeiding av området og at området kan 
planeres. Det kreves dog jf. § 3.1 situasjonsplan 
som viser de ulike tiltakenes plassering mv. Det 
tilligger ikke KPA å gi føringer for bruk av 
steinmasser.  

51 Sølvi Brækkan Ønsker boligbebyggelse på g/b.nr 62/33 
og g/bnr 62/50 

Dette må eventuelt løses på 
reguleringsplannivå  
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Ønsker ikke at området er omfattet av 
kdp Tverlandet tettsted  
 
Nytt område for lagring av rene masser i 
Vikan - ikke informert om dette – ønsker 
ikke et slikt område nært sin bolig 
 

 
Det har ingen praktisk betydning å endre 
planavgrensningen på KDP Tverlandet tettsted. 
 
Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
høring av planforslag er i tråd med plan- og 
bygnings-lovens krav. Når det gjelder 
lagringsplass for rene masser, vises det til 
konsekvensutredning for utvidelse av Vikan. 

52 Finn Arne Almås 
Ingeborg 
Tangeraas 

Innspill til område for fritidsbebyggelse 
H39 Tekkelvika. Det er ikke ønskelig at 
arealet mellom område for 
fritidsbebyggelse H39 Tekkelvika og 
reguleringsplan for Tekkelvika hyttefelt 
endres til formål fritidsbebyggelse. 
Begrunnelsen er at området er dyrkbar 
jord, ligger i 100m beltet og at området 
omfatter stinett og friluftsliv. 

Planforslaget er endret slik at området 
videreføres uendret fra kpa 2014-2026. Arealet 
blir dermed videreført som LNFR i 
kommuneplanens arealdel. 

53 Kirsten Springer 
Hassvoll og Paul 
Bakke 

Samme innspill som nr. 121 Hytteområdet videreføres jf kpa 2014-2026. 
  

54 Stig Skålbones m 
flere 

Innspill til område for fritidsbebyggelse 
H39 Tekkelvika (H46). Ønsker at 
området utvides mot øst. 

Innspill til utvidelser eller nye områder mottatt 
etter offentlig ettersyn blir ikke vurdert. 
Begrunnelsen er nye formål etter høring 
medfører at planen må sendes ut på ny høring. 

55 Vibeke Nikolaisen  
Heidi Mellemvik 

Samme innspill som nr. 71 Hytteområdet videreføres. 
 

56 May Elin Holand Samme innspill som nr. 71 Hytteområdet videreføres. 
57 Laila Aslaksen Samme innspill som nr. 71 Hytteområdet videreføres. 

 
58 T.Kolstad 

eiendom AS 
Gnr/bnr 77/153; Ønsker å få omregulert 
området fra fritids- og turistformål til 
boligformål. 

Rullering av KPA 2018-2030 omfatter ikke 
KDP Saltstraumen. 

59 Per Ulf Marvold Område for fritidsbebyggelse H61 
Marvoll ønskes utvidet sørøstover 

Innspill til utvidelser eller nye områder mottatt 
etter offentlig ettersyn blir ikke vurdert. 
Begrunnelsen er nye formål etter høring 
medfører at planen må sendes ut på ny høring. 

60 Karen-Anna 
Karlsen 

Område for fritidsbebyggelse H48 
Kobbosen og H50 Myrvoll. (Ytre 
Sundan) ønskes videreført.  
 
 
 
 
 
 
 
Ras problematikk og vårbeite for rein i 
området er ukjent. 

H48 er ikke regulert og ubebygd. Arealene 
ligger i et aktsomhetsområde stein og snø. 
Området tilbakeføres derfor til LNFR på grunn 
av mulig naturfare. Tilbakeføring begrunnes 
også i at det ikke er ønskelig med inngrep i 
vegetasjon over eksisterende hyttefelt på grunn 
av rasfare. Det er også vektlagt at tilstrekkelig 
areal avsatt til fritidsbebyggelse i området. 
H50 (H53) er videreført. 
 
Det har vært dialog med reinbeitedistriktene 
både ved rullering i 2014 og i 2018. I tillegg er 
det utarbeidet distriktsplaner som har blitt brukt 
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som grunnlag. Temakart for elg og reindrift 
samt temakart for hensynssone landbruk er 
utarbeidet sammen med Landbrukskontoret i 
kommunen og Fylkesmannens landbruks- og 
reindriftsavdeling. Samlingsområder, trekk- og 
flyttleier er hentet fra reinbeitedistriktenes egen 
innmelding til Fylkesmannen  
 
Området er kartlagt av NVE som 
aktsomhetsområde. Denne kartleggingen er 
grovmasket og det vil derfor være behov for å 
vurdere rasfare ved en eventuell bebyggelse. 

61 Ingrid Kokkonen Grunneier ber om at område for 
fritidsbebyggelse H61 Marvoll ber om at 
området H61 vurderes på nytt. 
Begrunnelsen er svak og dårlig utredet 
om hvorfor fritidsbebyggelse blir i 
konflikt med landbruk og kulturminner.  
Grunneier foreslår også ny avgrensing av 
H61 

Foreslått ny avgrensing av området innebærer 
utvidelse av feltet. Innspill til utvidelser eller 
nye områder mottatt etter offentlig ettersyn blir 
ikke vurdert. Begrunnelsen er nye formål etter 
høring medfører at planen må sendes ut på ny 
høring. 
 
Det er foretatt en ny vurdering av området. Den 
del av området som ligger i mulig naturfare tas 
bort, området avgrenses av eiendoms-grensene 
der det passer. Nedre del av strandsonene 
holdes uberørt og det er tatt hensyn til 
kraftlinje. 

62 Christian Klette Påpeker feil inntegning av innspill til nytt 
hytteområde 

Høring av rett område er gjennomført og 
foreslås tatt inn i planen. 

63 Eirin Bjune m.fl Ønsker ikke etablering av næringsareal 
på Kvalnes pga jordvern og juridisk 
uavklarte forhold 

Det er ønskelig med nærings-utvikling i 
distriktene jf. arealføringer i kommuneplanen. 
Tiltaket er i tillegg tråd med Strategisk 
havbruksplan for Salten. Kommunen vurderer 
at hensyn til disse føringene må prioriteres 
foran jordvernhensyn i denne saken. 
Kommunen ønsker på denne bakgrunn å ta inn 
tiltaket i kpa. Forslaget opprettholdes. Det vises 
til kapittel 5.3.1 for utfyllende kommentarer  

64 Eirin Bjune m.fl Ønsker H71 og H72 på Kvalnes 
tilbakeført til LNFR 

Kvalnes H75/H76(H71/H72) 
Dette området er avklart i gjeldende kpa.  
 
Vår og vinterbeite rein og beiteområde for sau. 
Beiteområde for sau vest for Misværfjorden er 
på ca 76 kvadrat kilometer slik at tap av 
beiteområde på mindre 0,56 kvadrat kilometer 
ved bruk av H75 og H76 til fritidsformål er 
svært lite. 
 
Bodø kommune har i forslag til revidert 
kommuneplan omdisponert 4227 da fra 
fritidsbruk til LNFR. Noe som viser at Bodø 



 

134 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

kommune ønsker å tilrettelegge for 
utmarksnæringene. 
 
Konklusjon:  
H75/H76(H71/H72) videreføres som 
byggeområde for fritidsbebyggelse. 

65 Sverre Nygård Ønsker å ta tilbakeføre hytteområde 
mellom Evenset og Kvalnes til LNFR. 
 
Næringsområde på Kvalnes – spørsmål 
om inhabilitet  

Det vises til merknad nr 64. 
 
 
Forvaltningslovens regler om inhabilitet er 
fulgt av Bodø kommune. Kommunaldirektøren 
har ikke vært involvert i saksforberedelsen av 
kommuneplanens arealdel. Byplan er ikke 
inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 
rådmannens og Bystyrets vedtak i saken. 
 

66 Beiarn og 
Skjerstad bonde- 
og småbrukarlag 

Bevissthet om beiteressursene i 
kommunen  
Hytteområdene H71 og H72 på Kvalnes 
må fjernes 
Ellers støtter opp om Nordland bonde- og 
småbrukarlag uttalelse 

Det vises til merknad nr 64. 
 

67 Rigmor og Sven-
Åke Hagen 

Innspill til område for fritidsbebyggelse 
H120 og H121 Vesterli, Misvær. (H110) 
Foreslår endringer for H120 og er enig i 
at H121 tilbakeføres til LNFR 

Den regulerte delen av H120 er videreført. 
Resten av området er bratt og kupert og lite 
egnet til fritidsboliger. Det er også vektlagt at 
det regulerte området er lite utbygd. 
Forslag til endring videreføres. 

68 Hilde Nilsen 
Brekke 
Kåre J. Brekke 

Ber om bekreftelse på at regulert hyttefelt 
Durmålsgrøva i Misvær på gbnr 223/7 
ikke er omfattet av endringer i ny kpa 
2018-2030.  

Djurmålsgruva hyttefelt blir ikke berørt av 
endringer i Kpa 

69 Sten- Rune Åsen Innspill til område for fritidsbebyggelse 
H121 Vesterli, Misvær. Beredskapsareal 
for husdyr – ønskers tatt ut og hyttefeltets 
avgrensning ønskes justert. 

Tas til orientering. Feltet er detaljregulert i 
reguleringsplan for Vesterli og store arealer er 
avsatt til landbruk. Landbruksinteressene er 
dermed tilstrekkelig ivaretatt. 

70 Ole-Lars Brekke Parkeringsareal og lunneplasser hyttefelt 
Brekke.  
 
 
Ber om å redusere antall hyttefeltet på 
Blomlia grunnet:  
-trekkvei for tamrein over området 
-beitedyr i området 
-naturmangfoldinteresser 
-rester av en grunnmur til en gammel 
mølne fra 1800 tallet på Blomlivadet. 

Det er ikke foreslått ny arealbruk i 
kommuneplanens arealdel 2018-2030 som 
berører lundeplassene på Brekke. 
 
Forslag til detaljregulering av nytt hyttefelt i 
Blomlia er avsluttet på grunn av hensynet til 
reindriftsnæringen.  
 
 
 
 

71 Nedre Vestvatn 
grunneierlag 

Gnr 1,2,5 og 7 ved Gjømmervatn. Det er 
bygd to hytter uten fradeling, ønsker at 

Søknad om fradeling av tomt til de to 
eksisterende hytter kan sendes byggesak for 
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disse hyttene tas inn i kpa med 1 daa 
store tomter. Det ønskes også to nye 
tomter 
 

behandling. Bodø kommune vil generelt ikke 
utvide områdene for fritidsboliger rundt 
Gjømmervatn. Begrunnelsen er at det allerede 
er store områder avsatt til fritidsbebyggelse i 
området. 

72 Marit Lunde Bestemmelser uteoppholdsarealer må 
inneholde bestemmelser om opparbeiding 
og drift av belysning for å kunne utnytte 
arealene hele året. 

Godt innspill, men for detaljert for dette 
plannivået. Tas med videre i forhold til 
eventuell revisjon av kommunalteknisk norm. 

73 Hundholmen 
byutvikling 

§ 1.1.2 viser til § 6.8 som ikke finnes. 
 
§ 2.1.2 - område 13.5 bør inn i 
handelsområdet. 
 
 
§3.3.1 - bilparkering til næring burde 
tillates maks 500 m fra hovedinngang, og 
beholdes med 250 m for boliger. Dette vil 
legge til rette for større etablering av 
parkeringshus i utkanten av sentrum. 
  
§ 3.3.2 - sykkelparkering burde tillates 
maks 100 m fra inngang dersom det er 
låsbart og klimabeskyttet. Dette vil legge 
til rette for større sykkelp-hus. 
 
§3.5 - alternativforslaget med redusert 
krav til parkering om plasser er avsatt til 
bildelingsløsninger, og forslaget om 50 % 
elbilading støttes. 
 
§3.6 Støtter forslaget om at 
parkeringskrav for næring settes til 0,0. 
Krav om lading støttes delvis, men må 
dimensjoneres etter areal, ikke ansatte. 
 
§ 5.1.1 Energiløsning: Ordet «kan» 
strykes i siste setning i første avsnitt. 
«Det gjøres unntak…» 
 
§12.1 Kommunens forkjøpsrett. Er i 
utgangspunktet positiv. Bestemmelsen 
må spesifiseres nærmere. 

Rettet opp. 
 
Område 13.5 ligger utenfor det avsatte 
handelsområdet på Stormyra. Området er 
nettopp regulert, og reguleringsplanen gjelder. 
 
Endringen har vær vurdert, men det er 
konkludert med å opprettholde forslaget slik 
det foreligger. 
 
 
 
Bestemmelsen er endret slik at kravet om 
løsning på egen eiendom kun gjelder boliger. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Dersom minimumskravet fjernes betyr det 
avvikling av frikjøpsordningen 
 
 
 
Bestemmelsen er noe omformulert. 
 
 
 
Forkjøpsretten er formulert slik for å kunne 
tilpasses kommunens aktuelle behov. 
Avklaring skjer i oppstartmøte for private 
planer. Bestemmelsen opprettholdes. 

74 Hunstad sør 
utbyggings-
selskap as 

Likelydende som nedenfor Se kommentarer under. 

75 G. Johansen bygg 
as 

§ 1.15 - universell utforming: Ønsker at 
krav om 10 % "i alle delfelt" kan fravikes 

Planen er endret på dette punktet på grunnlag 
av innspillet. 
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hvis det kompenseres i andre delfelt i 
samme plan. 
 
§ 4.2.4 - ved bygging av én boenhet på én 
eiendom skal minste uteoppholdsareal 
minimum være 50 m². Ønsker at det 
presiseres at disse 50 ikke kommer i 
tillegg til innregulert felles areal. 
 
§ 5.1.3 - pulttak: Ønsker ikke middelnivå, 
men møne som høyeste gesims. 
 
 
§ 5.2.3 - svalganger: Ønsker at disse bare 
skal gjelde for sone A. 
 

 
 
Planen er endret på dette punktet på grunnlag 
av innspillet. 
 
 
 
 
Hensikten er å unngå for høye fasader, særlig i 
bratt terreng. Diskutert med Byggesak. 
Bestemmelsen opprettholdes. 
 
Bestemmelsen gjaldt for hele kommunen også 
tidligere, og opprettholdes. 

76 Tor Åseng Har innspill knyttet til § 1.10. vedr. 
forskjellen mellom høydeangivelse etter 
NN1954 og NN2000. Ber om at 
forskjellen blir disse høydeangivelsene 
blir påført som merknad under tabellen. 
 
Ber om at NN2000 blir benyttet som 
høydereferanse i § 1.13.  
 
 
 
Parkering for barne‐ og ungdomsskoler: 
Kravet til bilparkering bør settes ut fra 
høyeste antall årsverk. 

Forskjellen er oppført som merknad under 
tabellen. 
 
 
 
 
Ikke aktuelt ved denne revisjonen, da det 
krever avklaring med NVE og i f.t. gitte 
konsesjoner for regulert vannstand. NN1954 
angis i tabellen. 
 
Bestemmelsen er endret på dette punktet. 

77 Husbanken § 1.5 – utbyggingsavtaler: Anbefaler å 
bruke disse for å sikre boliger for alle lag 
av befolkningen, også vanskeligstilte. 
 
§ 1.15 - universell utforming: Kravene 
om UU i KPA er for passive/lavere enn 
TEK17. Bør skjerpes eller fjernes. 
 
§ 1.17 - folkehelse: Gode boliger og 
bomiljø kan bidra til å bedre 
helseutviklingen i befolkningen. 
 
§ 3.3.2 - sykkelparkering: Støtter 
alternativ om sykkelservice. 
 
 
§ 3.4 - parkering for bolig- og 
fritidsbebyggelse: Støtter prinsippet med 
redusert parkeringskrav ved bildeling. 
 

Tas til orientering.  
 
 
 
Bestemmelsen er et supplement til TEK17, som 
uansett gjelder. Bestemmelsen opprettholdes. 
 
 
Tilsluttes. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
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§ 5.1.1 - energiløsning: Bestemmelsen 
åpner for unntak fra tilknytningsplikten, 
men gir ingen direkte insentiver for mer 
energivennlige byggemetoder. 
 

Tas til orientering, men bestemmelsen 
opprettholdes med en mindre justering 
 
 

78 Nordic Smart 
House  
v/Stephen Fu 

§ 5.2.3 - svalganger: Ønsker at det blir 
tillatt å passere flere enn 3/5 leiligheter.  
 
§ 5.2.3 - svalganger: Kravet om 
«permanent fysisk tiltak som sikrer 
avstand mellom fasade og gangareal med 
minimums bredde 0,6 m» (evt 1,2 m) må 
endres. 

Kravene har fungert siden 2010, og en har gode 
erfaringer med dem. Kravet opprettholdes. 
Se over. Kravet opprettholdes. 
 

 

79 LUKS – 
Leverandørenes 
Utviklings- og 
Kompetansesenter 

Mener det bør lages en bylogistikkplan 
for å ivareta varetransport, og denne må 
også omhandle/ forberede områdene som 
frigjøres ved flytting av flyplassen. Gir 
råd for en slik plan. 
 
 
Bransjestandard for varelevering må 
benyttes for å ivareta gods-
/varetransportens behov. 
 
LUKS er positive til at p-plassene i størst 
mulig grad flyttes under bakken, dette vil 
gi bedre fremkommelighet for 
varetransport, som igjen vil gjøre den 
mere effektiv og som vil kunne få 
varetransporten raskere ut av byen. 
 
Viser til detaljer om frihøyder, bredder 
mm. 
 
Viser til aktuelle krav; TEK 10/17 og 
AML 

Byplan er enig i behovet. En slik plan kan 
utarbeides uavhengig av KPA (ev. som 
temaplan). Varetransport er dessuten en 
vesentlig funksjon å ivareta i 
reguleringsplaner, og vil i framtiden få stor 
oppmerksomhet. Det vises forøvrig til § 2.3. 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas i reguleringsplaner. 
 
 
Ivaretas i reguleringsplaner og 
rammetillatelse. 

80 Kystlaget Salta Bør tydeliggjøre sjøsiden i begrep om 
friluftsliv og folkehelse. 
  
Ønsker at flere viktige rekreasjonsområde 
i/ved sjø får samme status som 
Bodømarka.  
 
Ønsker en bred kartlegging av bruken i 
dag, både knyttet til rekreasjon og i 
undervisningen. Nevner disse områdene 
som spesielt interessante:  
 Hjartøyene 

Dette er gjort ved at en har valgt å avsette 
viktige friluftsområder i sjø.   
 
Viktige rekreasjonsområder i sjø er avsatt 
som hensynssoner m/tilhørende 
bestemmelser.   
 
Et viktig innspill som må hensyntas ved 
neste revisjon.  
 
 
Delvis regulert i områdereg.  
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 Burøya og Nyholmen 
kystkultursenter 

 Moloen 
 Kvalvika 
 Breivika bystrand 
 Nordsida med Geitvågen, 

Ausvika, Mjelle, Auvika og 
Hovden.  

 Bodøsjøen med Jektefartmuseet. 
 Misvær- Skjerstad, Sandkollen 

brygge 
 Kjerringøy (handelssted) 
 Straumøya, Skagen m.m. 
 Naurstad og Sagelvområdet 
 Verran  
 Bynære fiskeplasser  

 
 
 
Merknader til innholdet i div. kapittel i 
planbeskrivelsen 4.8, 4.9 og 4.16. Ønsker 
bl.a. at tema kultur og historie blir 
framhevet under omtalen av kystsonen. 
 
 
Ønsker at Store og Lille Hjartøya settes til 
status naturområde. 
 
Burøya tilrettelegges som kombinert bolig 
og næringsområde. 

Omfattet av flere reguleringsplaner. 
 
Regulert i områdereguleringsplan. 
Regulert.  
Regulert. 
Ivaretatt i planforslaget m/unntak for 
Hovden. 
Regulert. 
KDP- Skjerstadfjorden.  
Under regulering.  
Delvis regulert.  
KDP Skjerstadfjorden.  
Avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, 
samt LNFR (land).   
 
Bynære fiskeplasser er i all hovedsak 
ivaretatt i underliggende reguleringsplaner 
eller som LNFR- sone.  
 
Dette er delvis rettet opp i planbeskrivelsen, 
i samsvar med innspillet.  
 
 
 
 
Disse områdene videreføres med gjeldende 
status i kpa 2018-2030  
 
Se merknad nr 30.  
 

81 Nettverket Bevar 
Parkveien 51 

Krever en overordnet plan for for 
kulturminne- og bygningsvern. 
 
 
 
 
 
Krever at Parkveien 51 innlemmes i 
«Plysjbyen» 
 

Den overordnede planen det etterlyses er 
kulturminneplan for Bodø kommune, som er 
vedtatt utarbeidet. Denne planen er ikke en 
del av planarbeidet KPA, men en egen 
temaplan som blir førende for senere 
revisjoner av KPA. 
 
Spørsmålet om vern av Parkveien 51 
avklares gjennom bystyrets behandling av 
innbyggerinitiativet og senere oppfølging 
gjennom reguleringssak. 

82 Nordland fylkes 
fiskarlag 

Nordland Fylkes Fiskarlag er godt tilfreds 
med planforslaget, forslag til 
bestemmelser og plantilnærmingen.  
 
Ber om at plankartet blir supplert med 
kaste- og låssettingsplasser ved Vokkøya 
og på østsiden av Landegode. Ber også 
om at to gyte- og oppvekstområder 
utenfor Landegode blir avsatt i plankartet.   

Tas til orientering 
 
 
 
Plankartet vil bli oppdatert etter 
høringsperioden slik at viktige områder for 
fiskeriinteressene blir avsatt med egne 
formål. 



 

139 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse 14.06.2018 

 
83 Bodø 

gårdeierforening 
Negativ til økning i handelsareal på 
Stormyra 
 
Parkering: Ønsker nytt P-anlegg i øst. 
 
 
 
 
 
Byggehøyder: Ønsker økte byggehøyder i 
sentrum for å få bedre rammebetingelser 
for utvikling. 

Viderefører forslaget. Viser til kapittel 5.3 
vedrørende handel. 
 
KPA gir mulighet til et slikt anlegg under 
Anna Benoni-parken, se plankart og 
bestemmelsene i del C for kv. 16 og 31. 
Eventuell annen plassering må klareres 
gjennom reguleringsplan.  
 
Byggehøydene i sentrum ble generelt økt 
ved forrige revisjon. Kommunen har ikke 
funnet grunnlag for ytterligere økning.  Det 
legges opp til fleksibilitet med +/- 2 etasjer 
innenfor gjennomsnitt av ramme for 
byggehøyde. 

84 Bodø næringsforum Behov for offensiv og sterk plan for 
næringsareal. Ser på mulighetene som 
åpner seg ved Ny by - ny flyplass. Mener 
en straks må begynne planlegging av 
tiltak for en tidlig åpning for 
næringsutvikling på de frigitte områdene. 
Det nevnes framføring av jernbane og ny 
havn. 
 
Utfordringer ved omforming fra 
næringsarealer til boligformål. Mener 
omforming må følges opp med utpeking 
og byggemodning av alternative arealer 
for næringsliv (lager og lett industri). 
 
Omforming av næringsarealer på Burøya 
og Rønvikleira til boligformål: Mener det 
kan være riktig og nødvendig i et 
langsiktig perspektiv (10 - 40 år), men 
ikke i denne planens tidshorisont. Viktig 
at det gjøres i riktig rekkefølge. 
 
Sentrumsnære næringsareal: Bodø har lite 
sentrumsnære arealer til næring, og at det 
er viktig at det gjennom planverket legges 
til rette for tilstrekkelig arealer og at disse 
synliggjøres.  
 
Støtter at Lille Hjartøy videreføres. De 
sjønære arealene på Valen, Burøya, havna 
og Langstranda bør prioriteres for marine 
næringer og næringer med behov for 
logistikk på dagens og framtidig havn. 
 

Dette er forhold prosjektet og planprosessen 
for Ny by - ny flyplass skal ivareta.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orentering 
 
 
 
 
 
Viser til merknad nr. 30. 
 
 
 
 
 
 
Uttalelsen tas til orientering. Det nevnes at 
det innenfor sentrum er mye næringsareal 
innenfor de kombinerte byggeformålene, jf. 
bl.a. kravene til første etasje. KPA 2014 
videreføres for Lille Hjartøya. 
 
Tas til orientering 
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Rønvikjordene: Mener at arealene på 
Rønvikjordene må opprettholdes til 
næringsareal og offentlig/privat 
tjenesteyting. Skal kommunen framstå 
som attraktiv for næringslivet må den 
også ha tilgjengelig sentralt beliggende 
næringsarealer, og arealene på 
Rønvikjordene er kommunens "valuta og 
høyrentekonto" inntil ny by er 
tilgjengelig. Går derfor inn for Alternativ 
1. 
 
Parkering i bykjernen må løses med et 
nytt parkeringshus, og støtter lokalisering 
til Anna Benoniparken. Fjerning av 
parkeringsplasser i Storgata må først skje 
etter at anlegg et står ferdig. 
 
Godstrafikk terminalområdet: Mener at 
kulvertløsning for Jernbaneveien må 
utredes og løses som del av Bypakke 2 for 
å få bort flaskehalsen for godstransport 
mellom jernbanen og havna. 
 
Ønsker fleksibilitet i utnyttelse av 
forretningsareal i handelsområdet, slik at 
urealisert areal kan flyttes mellom 
delområdene og ikke låses til konkrete 
felt. 

Tas til orientering. Det vises til merknad nr. 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekkefølgen bestemmes ikke i 
kommuneplanens arealdel, men i 
reguleringsplanen. 
 
 
 
Det jobbes med logistikkløsning mellom 
jernbanen og havna. 
 
 
 
 
Bestemmelsene anbefales opprettholdt i 
KPA. Eventuelle flyttinger av areal må tas 
på reguleringsplannivå. 
 
  

85 Naturvernforbundet i 
Salten  

Demokrati og befolkningens deltagelse: 
Mener tidspunktet for høring var 
ugunstig; nært jul og med kort frist etter 
nyttår. 
  
Dessuten kritisk til at beitebruksplanen 
vedtas i etterkant av kommuneplanen, 
samt at fokuset på Rønvikjordene tar 
oppmerksomheten bort fra 
landbruksarealer generelt.  
 
Positiv til Kommunedelplan sykkel og 
satsing på bydelssentre (som Mørkved), 
og ber om at ambisjonene følges opp. 
 
Er kritisk til at tre av byens grøntområder 
trekkes fram som alternative områder for 
parkering; vanskelig å etablere 
grøntområder over parkeringsanlegg.  
 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Opprettholdes i planen. 
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Vedrørende jordvern/Rønvikjordene: 
Støtter alt. 3 for Rønvikjordene. Om 
alternativ 2 velges ber de om at O2 
reduseres for at det skal være grunnlag for 
hensiktsmessig drift av Bodin gård. Deres 
prioritering er at matjorda skal bevares. 
Annen midlertidig bruk kan aksepteres 
forutsatt at arealene kan tilbakeføres til 
landbruksjord på 1 - 2 år. 
 
Markagrensen - kritisk til at det 
planlegges tiltak på Rønvikfjellet (hotell) 
i strid med markagrensen. Også kritisk til 
planene for oppgradering av vegen opp til 
Turisthytteplatået. Foreslår alternative 
måter å løse transporten på (parkering på 
Vollen og førerløse biler). 

Se merknad nr. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rammer og føringer for hotellplanene på 
Rønvikfjellet tas i egen pågående plansak. 
Uttalelsen tas derfor videre i den planen og 
kommenteres ikke nærmere i KPA. 

86 NOF Norsk 
Ornitologisk 
Forening - Bodø 
lokallag, Foreningen 
for fuglevern 

Fjære naturreservat må vises i plankartet.  
 
Rønvikjordene er viktig for fuglelivet 

Området er tegnet inn på plankartet  
 
Se merknad nr 20 

87 Bodø friluftsforum Utvidelse av Bodømarka må vurderes 
(Løding, Norsia, Festvåg mm) 
 

De fleste områdene som blir omtalt i dette 
innspillet er i all hovedsak avsatt til LNFR- 
sone i kommuneplanens arealdel. Flere av 
områdene er også omfattet av temakart for 
hensynssone friluftsliv (Løding, Norsia, 
Mjelle). Kommuneplanens arealdel sikrer at 
friluftsinteressene blir ivaretatt innenfor 
disse områdene ved ev. spørsmål om 
utbygging/tiltak. 

88 Fortidsminne-
foreningen, Salten 
lokallag av Nordland 
avd.  

Etterlyser bevaringsplan for kulturminner 
utenfor sentrum. 
 
Mener det må være buffersoner rundt 
fredede bygg og anlegg.  
 
Bodin gård bør sikres med hensynssone 
bevaring, helst fredes. 
 
 
Rønvikjordene bør inngå i 
bevaringsområdet for sykehuset. 
 
Hele Rønvikjordene bør være LNF-
område, anbefaler alternativ 3. 

Se kommentarer til merknaden fra Nordland 
fylkeskommune. 
 
Ivaretas av fredningsbestemmelsene. 
 
 
Vurderes gjennom den bebudede 
Kulturminneplanen. Fredning ligger til 
andre myndigheter. 
 
Uttalelsen tas til orientering.   
 
 
Se merknad nr 20. 

89 Jordvern Nordland Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord 
skal ikke tillates 
 

I forslag til KPA 2018-2030 har en for å 
styrke jordvernet konkretisert 
hensynssonene over de arealer hvor det er 
dyrka mark. Det skal derfor ikke være noen 
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Mener at § 9.2 LNFR- områder som ikke 
inngår i hensynssone friluftsliv/naturmiljø 
eller hensynssone landbruk/miljø åpner 
for bebyggelse på dyrkamark. 
 
§ 9.4.3 LNFR- spredt boligbygging. 
Boligbygging bør ikke tillates på dyrka 
eller dyrkbar mark. 
 
 
 
 
 
Det er positivt at kommunen har regler for 
bevaring av matjord. 
 
Jordvern må følges opp aktivt i alle 
planprosesser 
 
Rønvikjordene 
Ønsker alternativ 3 
 

områder med dyrka mark som ikke inngår i 
hensyns-sonen eller sikres gjennom 
regulering. Således er bestemmelsen 
skjerpet i ny KPA for å unngå å gi 
dispensasjon for bygging på dyrka mark. 
Det er et krav i områder for spredt bolig-
bygging at tiltak ikke må komme i konflikt 
med vesentlige LNFR-interesser. Dyrka 
mark vil være vesentlig landbruksinteresse 
og tillatelse til bygging skal da ikke gis. 
 
 
Tas til orientering 
 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene 
 
 
Se merknad nr 20 
 

 

90 Helse og omsorgsavd. Ønsker at O1 videreføres, redusering 
av O2 er ok 
 
Vågønes gård videreutvikles som 
helsepark (PS 83/2017) 

Se merknad nr 20 
 
 
Tas til orientering 

91 OK avdelingen Skolestruktur og utbyggingsprogram 
Skoleveg og trafikksikkerhet 
 
Positivt at skolegårdene er en del av 
grønnstrukturplanen. Tilrettelegging 
av aktiviteter her må kunne tillates. 
 
I bestemmelsenes § 1.14.1 om 
kvaliteter til park/grøntanlegg bør det 
være et punkt om universell 
utforming. 
Det bør ikke stilles krav til 
reguleringsplan til alle typer tiltak i 
idrettsanlegg. 
 
Planlegging av Mørkved bydelssenter 
bør inkl. idrettsparken 
 
Ok- avdelingen ser det som positivt at 
markagrensen ligger fast og at 

Se merknad nr 20 
 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene 
 
 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene, jf. § 1.15 
 
 
 
Dette ivaretas i planen 
 
 
 
Dette ivaretas i det kommende planarbeidet 
 
 
Tas til orientering 
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planforslaget er supplert med viktige 
friluftsområder i sjø.  
 
Ønsker utvidelse av hensynssonen 
lang Bodøelva.  
 
Ønsker at strandområdene i Kvalvika 
endres fra boligbebyggelse til 
friluftsformål slik at det er samsvar 
mellom reguleringsplan og KPA.  
 
Utmarksområdene på sørsiden av 
RV80 bør avgrenses med egen 
hensynssone i området 
(Høgåsen/Tverrlia/Brannlia)  
 
Ønsker også at det legges inn en egen 
hensynssone langs sjøen fra Holmen 
til Godøynes, samt fra fergeleiet ved 
Vågan til Mjønes, slik at det kan 
etableres kyststi på strekningene. 
 
Ønsker at retningslinjene under § 
5.3.3 (Utforming av 
fritidsbebyggelse) blir omgjort til 
bestemmelser og flyttet til  
§ 5.3.  
 
Ønsker at det blir iverksatt 
kontrolltiltak i f.t. maks antall hytter 
(5 stk) tillatt i område Bodømarka og 
Skau- Løpsmark, ref. § 9.3.3.  
 
Kulturminner i Misvær ønskes 
synliggjort 

 
 
Hensynssonen utvides til å samstemme med 
arealformålet; Friluftsområde.  
 
Dette området er avsatt til badeplass 
(offentlig formål) i områdereguleringsplan 
for Kvalvikodden og dette hensynet blir 
ivaretatt innenfor denne planen. 
  
Disse områdene er omfattet av KDP for 
Tverlandet og behandles derfor ikke her. 
 
 
 
Denne strandsonen er avsatt til LNFR- sone 
m/byggeforbud i strandsonen. Forholdene 
ligger til rette for tilrettelegging for 
friluftsliv forutsatt privatrettslig avtale med 
berørte grunneiere. 
 
Det vil ikke være hensiktsmessig å omgjøre 
retningslinjene til bestemmelser da det vil 
medføre mindre fleksibel behandling av 
enkeltsaker. 
 
 
Det føres kontroll med antall enheter som 
godkjennes innenfor sonen i planperioden. 
 
 
 
Ivaretas i en kommende kulturminneplan .  

92 Grunn og 
utviklingskontoret 

Ad. Planbeskrivelsens pkt 4.6 Boliger 
– utbyggingsprogram; 
Mulighet for alternativ 
adkomstløsning til 
boligreserveområdet Breiva via 
Bjørndalsliveien ønskes. Det foregår 
en utredning for en slik 
adkomstløsning med vekt på å løse 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
 
Sløyfa, Alstad 
Ønsker å sette området til fremtidig 
boligformål. 
 

En eventuell adkomst til Breiva gjennom 
Bjørndalsliveien vurderes på 
reguleringsplannivå.  
 
 
 
 
 
 
 
Området er satt av som bebyggelse og 
anleggsformål i gjeldende kpa. Bolig er her 
et underformål og således i tråd med kpa. 
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Grønnstrukturplanens bestemmelse 
om ulovlig parkering i parker, 
grøntarealer, friområder og 
lekeplasser bør gjelde i hele 
kommunen. 

Det er generelt ikke tillatt å parkere i 
grøntområder 

93 Kjerringøy 
kommunedelsutvalg 

Ønsker boligbebyggelse på Strandå 
(nr 6 i KU) 
 
 
Ønsker områder for spredt 
bebyggelse 
 
 
 
Det er viktig at det tilrettelegges 
områder som kan føre til utvikling av 
boliger og næring på Kjerringøy 

Det vises til at det er god tilgang på tomter 
på Kjerringøy innenfor områder som er satt 
av som boligområder i kpa.  
 
Neste rullering av kpa vil blant annet 
omfatte vurdering av områder for spredt 
boligbebyggelse. 
 
 
Det legges til rette for et nytt bolig- område 
nært Kjerringøy sentrum. 

94 Saltstraumen 
kommunedelsutvalg 

Positivt at A-områder er foreslått 
fjernet 
 
§ 9.4.3 LNFR-spredt boligbygging 
virker tilfeldig og ønsker at spredt 
boligbebyggelse skal tillates i alle 
bygder i sør 
 
§ 5.8.2 Områder for lagring av rene 
masser – N1 i KDP Saltstraumen er 
det plankrav- området tatt i bruk uten 
plan- tar kontakt med TA i egen 
henvendelse 

Tas til orientering.  
 
 
Områder for spredt boligbebyggelse er tema 
for neste rullering av kpa. 
 
 
 
Kpa omhandler ikke tilsyn med byggesaker. 
Saken må tas opp med 
byggesaksavdelingen. 

95 Tverlandet 
kommunedelsutvalg 

Ønsker at KDP Tverlandet tettsted 
revidert og at «Tverlandet sentrum» 
(ikke «Tverlandet tettsted») brukes 
som benevnelse i plandokumenter. 

Denne rulleringen av kpa 2018-2030 
omhandler ikke kdp Tverlandet tettsted.  

96 Skjerstad 
kommunedelsutvalg 

Ønsker at Kvalnes hyttefelt 
tilbakeføres til LNFR 
 
Nr 13 Næringsområde Kvalnes 
ønskes ikke og slike etableringer må 
legges til områder som ikke er i 
konflikt med jordvernhensyn. 

Viser til merknad nr. 64. 
 
 
Det er ønskelig med næringsutvikling i 
distriktene og tiltaket er i tråd med 
Strategisk havbruksplan for Salten. 
Kommunen vurderer at hensyn til disse 
føringene må prioriteres foran 
jordvernhensyn i denne saken. Kommunen 
ønsker på denne bakgrunn å ta inn tiltaket i 
kpa. Se forøvring kommunens redegjørelse 
og vurdering i kapittel 5.3. 
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97 Fylkesmannen i 
Nordland (FMNO) 

Fremmer innsigelse til 
næringsområdet Bn Kvalnes (nr 13)  
grunnet hensyn til jordvernet 
 
Fremmer innsigelse til boligområdet 
Øyran i Misvær (nr 10) grunnet 
hensyn til jordvernet 
 
Fremmer innsigelse til BKT4 
Masseuttak i Misvær grunnet konflikt 
med retningslinjene for vernet 
vassdrag; Lakselva i Misvær. 

Se kapittel 5.3 for nærmere redegjørelse og 
vurdering 
 
 
Se kapittel 5.3 for nærmere redegjørelse og 
vurdering 
 
 
Se kapittel 5.3 for nærmere redegjørelse og 
vurdering 
 

98 Nordland 
fylkeskommune (NFK) 

Fremmer innsigelse til at det tillates 
handel med ikke- plasskrevende varer 
i handelsområdet Stormyra. Behovet 
for handel med ikke plasskrevende 
varer eller slik handels påvirkning på 
handel i sentrum er ikke gjort rede for 
i handelsanalysen. 

Se kapittel 5.3 for nærmere redegjørelse og 
vurdering 
 
 

99 Bane NOR SF Bane NOR forutsetter at gjeldende 
rekkefølgekrav om planskilt kryssing 
under jernbanen videreføres 
på neste plannivå i forbindelse med 
nytt handelsområde på Mørkved. 
 
Bestemmelse § 1. 7 setter krav til 
maks støynivå og gjør 
støyretningslinjene bindende i hele 
kommunen. Påpeker at T-1442 er 
ikke rettslig bindende, og bør ikke 
gjøres gjeldende for hele kommunen. 
Mener bestemmelsene er lite 
fleksible, og ber om at kommunen 
gjør justeringer i formulering av 
bestemmelsen slik at det blir mulig å 
finne gode løsninger for håndtering 
av støy. 
 
Det anmodes om at det legges inn 
hensynssone sikring (H130) over 
jernbanens tuneller. 
 
Bane NOR anmoder kommunen om å 
fremstille jernbane med 
jernbaneformål i hele plankartet. 
Eventuelt å legge inn justeringer i 
bestemmelsene som sikrer at Bane 
NOR sine behov for å utføre 
anleggstiltak langs jernbanen blir 
ivaretatt. 

Det vises til planbestemmelse § 4.6 i 
områderegulering for Mørkvedbukta, samt  
§ 4.1. e og § 8.8 i områderegulering for 
Mørkved Sør. 
 
 
Kommunen står fast på denne bestemmelsen 
av hensyn til at spesielt boliger skal ha 
nødvendig kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jernbanes tuneller er vist i plankartet H130 
hensynssone sikring. 
 
 
Jernbaneformål er tegnet inn i plankartet. 
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Bane NOR ber om at 
innfartsparkering ved stasjonene 
Bodø og Mørkved blir omtalt i 
planforslaget og eventuelt sikret 
gjennom bestemmelser i 
kommuneplanen. 

 
Dette er sikret i reguleringsplan. 
 
 
 

100 NVE – Norges 
Vassdrags- og 
Energidirektorat 

NVE ber om at det innpasses en 
rekkefølgebestemmelse med krav om 
geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfare v/planarbeid og 
v/enkeltsaksbehandling.  
 
Anbefaler at skredutsatte områder og 
høyspentanlegg avmerkes med 
hensynssone. 

Bestemmelsene er revidert slik at det er 
innpasset en egen rekkefølgebestemmelse 
der dette hensynet er ivaretatt.  
 
 
 
Høyspentanlegg hensynssone sikring H370 
er tegnet inn på plankart 

101 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Kommunen har ikke tatt tema 
mineralressurser i planprogram eller 
utarb langsiktig behov for slike 
ressurser jf nasjonale forventninger. 
Vika, sjekk NGU løsmassekart 

Mineralressurser er tatt inn som et eget 
kartlag. Det tas sikte på å få inn 
hensynssoner for mineralressurser ved neste 
rullering av kpa da dette er et omfattende 
arbeid. 

102 Statens Vegvesen, 
regionskontor Nordland 

KDP RV80 Thallekrysset – 
Naurstadhøgda må tegnes inn 
 
Nytt boligområde på Kjerringøy – 
bestemmelse om rekkefølge-
bestemmelser mangler 
 
§ 1.2.1 unntak fra plankrav bør 
presiseres nærmere. Unntak fra 
plankravet krever tillatelse etter 
vegloven både med hensyn til 
avkjørselstillatelse og byggegrense. 
Etter vegloven er byggegrensen fra 
disse vegene 50meter fra midten av 
vegen. Bestemmelsen må derfor ha 
med seg krav om avkjørselstillatelse 
og byggeavstand fra disse vegene 
som Statens vegvesen forvalter. 

Kdp Rv 80 er tegnet inn. 
 
 
Dette avklares i en eventuell detaljregulering 
 
 
 
Unntak fra plankrav forutsetter at 
kommuneplanens bestemmelser ivaretas. 
Dette gjelder f eks hensynene til 
saksbehandling av tiltaket etter vegloven. 
 

103 Sametinget Manglende dialog og utredning for 
samla belastning reindrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen har i forbindelse med 
rulleringen anmodet om møter med 
reinbeitedistriktene hvor Saltfjellet 
reinbeitedistrikt ønsket å møte. Distriktene 
er også oppfordret til å komme med innspill 
og gi uttale til planen. Ellers har det vært 
god dialog med Fylkesmannens landbruks- 
og reindriftsavdeling. Distriktsplanene er 
også benyttet som grunnlag til arealdelen. 
Det er utarbeidet eget temakart for reindrift 
som viser og sikrer samlingsområder, 
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I temaplan for kulturminner side 2 
vises det til kulturminnemyndigheter 
som skal varsles. Der bør det tilføyes 
at Sametinget er høringsorgan og 
delegert myndighet for samiske 
kulturminner. 

trekkveier og flyttleier. Kommunen har 
forsøkt å ikke legge inn noen tiltak som kan 
være i konflikt med reinbeitenæringen og 
har også redusert eller tatt ut flere 
hytteområder. 
 
På et overordnet arealnivå legger 
kommuneplanens arealdel godt til rette for 
reindriften. Det legges ikke opp til noen 
tiltak som kan bidra til å gi vesentlig større 
belastning for reindriften. 
 
Det vises til § 1.12, hvor dette er ivaretatt. 
Bestemmelsen er juridisk bindende, mens 
teksten i Kulturminneplanen er av 
opplysende art og tilpasset denne planen 
som angår bygningsvern. 

104 Fylkesmannen i 
Nordland 

Støy: Er i utgangspunktet positiv til at 
T-1442 gjøres gjeldende for hele 
kommunen. Mener at temakart for 
støysoner også burde vist kommunale 
veger. Krav om støyfaglig utredning 
for etablering av ny bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål kan gi 
grunnlag for avbøtende tiltak, men 
endrer ikke utbredelsen av støysonen. 
Rød sone angir et område som pga. 
det høye støynivået er lite egnet til 
støyfølsomme bruksformål, men 
likevel er det tillatt flere 
utbyggingsprosjekter for boliger i 
sentrum i rød sone for vegtrafikkstøy. 
T-1442 gir mulighet til å definere 
områder hvor avvik fra anbefalingene 
kan tillates i sentrumsområder, 
spesielt rundt kollektivknutepunkter 
hvor det er aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. Slike soner må 
avsettes i kommuneplanens arealdel, 
og Fylkesmannen anmoder om at 
dette gjøres. I slike soner kan det 
stilles konkrete krav til ny bebyggelse 
med støyfølsom bruk. 
 
Uteoppholdsarealer: Merker seg 
endringene i bestemmelsene til 
uteoppholdsareal og åpning for 

Under høringen anmodet Fylkesmannen i 
Nordland om å definere egne avvikssoner 
der støyfølsom bebyggelse kan etableres i 
rød støysone for vegtrafikk. Dette har vært 
vurdert, og har ikke blitt tatt inn i planen. 
Slik endring ansees som en for omfattende 
endring etter høring, og datagrunnlaget er 
ikke tilstrekkelig for å definere sonene. 
Bestemmelsene måtte dessuten blitt 
omarbeidet for å ta opp i seg denne 
endringen. Bodø kommune mener likvel at 
bestemmelsene som foreslått ivaretar 
kravene til bokvalitet på en god måte. 
Problemstillingen tas opp igjen ved neste 
revisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært lagt stor vekt på å få til gode 
bestemmelser for uteoppholdsareal, og 
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muligheten til å benytte offentlige 
byrom under visse forutsetninger for 
å løse kravet til uteoppholdsareal i 
bykjernen. Ser at tidligere krav til 
lekeplass er erstattet med krav til 
felles uteoppholdsareal, der det det 
stilles krav om at uteoppholdsarealet 
skal være egnet for rekreasjon, lek og 
aktiviteter for ulike aldersgrupper. 
Har i utgangspunktet ingen 
innvendinger til disse endringene, 
men ber kommunen beskrive 
virkningen av planforslaget på dette 
punktet.  
Fylkesmannen kan ikke gå god for at 
bestemmelsene om å benytte 
offentlige byrom har tilstrekkelig 
hjemmel i plan- og bygningsloven. 
 
LNFR-områder: Kapittelet er unødig 
komplisert og burde vært mer 
sammenhengende framstilt. 
Strukturen burde følge strukturen i 
pbl. § 11-7 nr. 5, og inndeles i 
underformål. Omtalen av 
hensynssoner burde komme 
avslutningsvis og etter 
bestemmelsene.  
 
Problematiserer bestemmelsen om at 
det i §§ 9.2 og 9.3.1 tillates tiltak i 
tilknytning til eksiterende bebyggelse 
innenfor rene LNFR-områder. Dette 
er i strid med lovens § 11-7 nr. 5 
bokstav a.  Områdene der dette 
gjelder må derfor legges ut som 
LNFR spredt utbygging i plankartet.  
 
Bestemmelsen om landbruksareal (§ 
9.4.3) må endres slik at det kommer 
tydelig frem at boligbygging på 
dyrkamark ikke tillates. Ber også om 
at det tas inn en bestemmelse om 
byggegrense mot dyrkamark som 
vilkår for utbygging. Videre bør også 
bestemmelsen som skal forhindre 
nedbygging av registrerte naturtyper 
og verdifulle lokaliteter for arter, og 
da særskilt fugler, presiseres. 
 

kommunen står fast på forslaget slik det nå 
foreligger.  
Det vises til kap. 4.16 for utfyllende 
beskrivelse av dette.  
Begrepet felles uteoppholdsareal er også 
benyttet i forrige kommuneplan, og er ikke 
nytt i denne planen.  
Bestemmelsene er noe bearbeidet etter 
høringen for å få større tydelighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temaer innenfor LNFR-formålet er samlet i 
ett kapittel. Hensynssonene er brukt for å 
skille ulike LNFR-områder hvor det er 
vesentlige friluftslivs-/landbruksinteresser. 
Strukturen beholdes da den er tilpasset 
denne inndelingen. Dette vil bli sett mer på 
ved neste revisjon. 
 
 
 
Setningene er tatt ut. LNFR spredt 
bebyggelse skal gjennomgås ved neste 
revisjon. 
 
 
 
 
 
 
Dyrkamark er en vesentlig 
landbruksinteresse og er ivaretatt i 
bestemmelsen. Naturtyper og biologisk 
mangfold går inn under naturinteresser og er 
ivaretatt i bestemmelsen 
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For å ivareta reindriftsinteressene 
anbefaler Fylkesmannen en 
formulering i bestemmelse til LNFR-
områder og områder for LNFR-
spredt.  
 
Rettsvirkning: Fylkesmannen mener 
at denne bestemmelsen er uklar, og at 
kommunen ser nærmere på den. 
 
Unntak fra plankrav: Mener at 
formuleringen i bestemmelsen ikke er 
i tråd med det som er forutsatt i 
forarbeidene til loven, og ber om at 
kommunen avgrenser unntaket til 
eksisterende bebygde områder. 
Mener videre at forhold som angår 
bygningshøyde, volum, grad av 
utnytting mv. må være avklart i 
bestemmelsen. 
 
 

 
Ivaretatt gjennom § 9.1.2. 
 
 
 
 
 
Bestemmelsen er ikke uklar. 
Reguleringsplaner gjelder foran KPA med 
unntak av gitte bestemmelser.  
 
Bestemmelsen er forenklet og tydeliggjort i 
forslag til ny KPA. 
Unntaket fra plankrav var, slik det 
fremkommer av kulepunktene, tenkt rettet 
mot boligområder. Dette er nå tydeliggjort i 
bestemmelsen. Bestemmelsen er tydelig på 
at tiltak må være i henhold til øvrige 
bestemmelser i KPA, slike som krav til 
uteoppholdsarealer. Tiltaket må også 
tilpasses omkringliggende bebyggelse i 
volum, høyde, form og plassering. 
 
 

105 Avinor Viser innledningsvis til at Bodø 
lufthavn fra 1.8.2016 er sertifisert i 
hht. EU/EASA sitt regelverk for både 
infrastruktur og operasjonelt ansvar.  
 
Lufthavnarealer for ny rullebane: 
Avinor mener ut fra forslag til 
arealplan, datert 07.11.2017, er avsatt 
tilstrekkelige arealer - både på land 
og sjø - for den framtidige nye 
rullebanen. 
 
Restriksjonsplan for nye Bodø 
lufthavn: For Avinor er det viktig at 
høyderestriksjonene/hinderflatene for 
den fremtidige rullebanen også legges 
inn som et eget juridisk bindende 
temakart (hensynssone) til 
kommuneplanens arealdel.  
 
Avinor foreslår justeringer i teksten 
til bestemmelsenes § 5.1.2 og § 11.6. 
 
Turbulensvurderinger: Etablering av 
ny bebyggelse/anlegg i nærområdene 
til Bodø lufthavn kan skape uønsket 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tas inn som nytt juridisk bindende temakart. 
Bestemmelse i § 5.1.2 endres i hht dette. 
 
 
 
 
 
 
Teksten er justert i henhold til forslaget i § 
5.1.2 og § 11.6. 
  
En forenklet bestemmelse er tatt inn som 
tillegg til § 5.1.2. 
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turbulens, som vil være uheldig i 
forhold til flysikkerheten. Størrelsen 
og plassering av bygningsmassen vil 
være avgjørende med hensyn til 
turbulenspåvirkning. Avinor ber om 
at det tas inn en bestemmelse om 
dette i denne planen, og har lagt fram 
forslag til ordlyd.  
 
Fare for kollisjon mellom fly og fugl: 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer 
Avinor all ny virksomhet/aktivitet 
rundt en lufthavn som kan tiltrekke 
seg fugl, jf. ICAO Annex 14, volume 
I, punkt 9.4. Dette gjelder spesielt 
søppelfyllinger/ avfallsdeponier, der 
gjeldende retningslinjer (KLIF) tilsier 
en avstand på minimum 7 km. 
 
Modellfly/droner: Det foreligger en 
ny forskrift som trådte i kraft 
01.01.2016, der det bl.a. stilles et 
avstandskrav på 5 km fra lufthavn 
uten tillatelse fra lokal 
luftfartstjeneste. 
 
Flystøysoner: Avinor ber om at det 
nyeste flystøysonekartet for perioden 
2015 – 2026 benyttes i temakart 3 til 
kommuneplanens arealdel. 
Flystøysonene vises som henholdsvis 
H210 (rød) og H220 (gul) på 
arealdelen med tilhørende 
bestemmelser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Innspillet er fulgt opp, og Avinors 
flystøysonekart er tatt inn som temakart. 

106 Nordland 
fylkeskommune 
herunder Riksantikvaren 

Hensynssoner kulturminner og 
kulturmiljø mangelfulle 
 
KU katalog bør ryddes 
 
 
 
 
Fylkeskommunen vurderer at 
planforslaget ikke i stor nok grad 
hensyntar regional og nasjonal 
politikk. Antallet områder for 
akvakultur av laks, ørret og 
regnbueørret reduseres betraktelig i 

Det er tatt inn i plankartet og foreslåtte 
bestemmelser tas inn 
 
Konsekvensutredningen for planforslaget er 
gjennomført i h.t. gjeldende forskrift og BK 
ser ikke behov for å justere denne etter 
høring.  
 
Det vises til kommunens vurdering i kapittel 
5.3. 
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forhold til tidligere arealplan samtidig 
som det ikke settes av nye områder. 
 
Vesentlig merknad - handel i 
sentrum: Handelsetableringer ut over 
3000 m² er utvidet fra å gjelde indre 
bykjerne til hele sone 1. Så langt 
fylkeskommunen kan se har ikke 
kommunen 
dokumentert et handels- og 
arealbehov som støtter denne 
utvidelsen. Det er heller ikke så langt 
vi kan se presentert noen 
begrunnelse, eller gjort noen 
vurderinger av mulige konsekvenser 
av dette plangrepet med hensyn til 
sentrumsutviklingen i Bodø. 
Fylkeskommunen mener dette må 
endres tilbake til indre bykjerne. 
 
Vesentlig merknad - Rønvikjordene: I 
planforslaget legger Bodø kommune 
ut tre ulike alternativer for 
arealdisponeringen på Rønvikjordene. 
Arealdisponeringen i gjeldende plan 
bygger på kompromissvedtaket fra 
2010, og fylkeskommunen som 
grunneier ber kommunen holde seg til 
dette.  
 
Vesentlig merknad - LNFR: Mener 
kapittelet som omhandler LNFR-
områdene er framstilt lite tilgjengelig 
og bør struktureres. 
 
Ber om at retningslinje til § 5 tas ut, 
eller rettes opp i tråd med gjeldende 
lovverk.  
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensutredningen: Svært 
uheldig at nye byggetiltak i 
konsekvens-utredningen benevnes 
forskjellig i KU-dokumentet og i 
plankartet. Anbefaler kommunen å 

 
 
Det vises til handelsanalyse for ikke-
plasskrevende varetyper der behov for denne 
type varehandel beskrives, se kapittel 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. For øvrig se merknad nr. 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjort justeringer for å gjøre 
bestemmelsene mer tilgjengelige. 
 
 
 
Retningslinjen er ment for å gi 
forutsigbarhet og styring der hvor det skal 
bygges èn 
bolig/fritidsbolig/næringsbebyggelse. Den 
vil ikke være gjeldende dersom det er snakk 
om områdeutbygging eller tiltak som ikke 
kan gå innenfor ordinær 
dispensasjonsbehandling. Således vil det 
ikke være noen konflikt med lovverket. 
 
Tas til orientering. Det vil bli bedre ivaretatt 
ved neste rullering av kpa. 
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inkludere kodene fra plankartet i KU-
dokumentet for å gjøre utredningen 
mer tilgjengelig.  
 
Mener videre at 
konsekvensutredningen knyttet til 
tiltak nr. 13 - Næringsareal på 
Kvalnes, er lite tilfredsstillende. Med 
bakgrunn i nasjonale og regionale 
interesser knyttet til jordvern, 
landskapshensyn og allmennhetens 
tilgang til strandsonen anbefaler 
fylkeskommunen at kommunen 
vurderer andre lokaliteter for 
næringsformålet.  
 
For tiltak nr. 4 - Fritidsbebyggelse 
Alsos/Solvoll, bes kommunen 
vurdere å endre planavgrensningen av 
hensyn til friluftsinteressene.  
 
For tiltak nr. 10 - Boligbebyggelse 
Misvær, bes kommunen av 
jordvernhensyn vurdere å fortette 
områder som allerede er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens 
arealdel.  
 
For tiltak nr. 15 - utvidelse av 
massetak i Misvær, bes kommunen 
vurdere å ta ut forslaget om å utvide 
massetaket av hensyn til 
friluftslivsinteresser, mulige visuelle 
konsekvenser for kultur- og 
naturlandskap, samt mulige negative 
konsekvenser for det vernede 
vassdraget. 

 
 
 
Dette kan vurderes gjort mer lesbart ved 
neste rullering av kpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
Viser til kapittel 5.3 for kommunens 
redegjørelse og vurdering 
 
 
 
 
 
Det er gitt ny planavgrensning der det er satt 
100 meters byggegrense fra vannstrengen. 
 

107 Nordland 
fylkeskommune -
eiendoms- og 
utbyggingsavd. 

Ønsker at kommunen viderefører 
kompromissvedtaket fra 2011 

Tas til orientering. For øvrig se merknad nr . 
20 

108 Eiendomsforvalter Bane 
Nor 

Endring av planformål og utvidelse 
av felt 37.17 ved Bodø stasjon. Dette 
vil avspeile dagens bruk. Bane NOR 
ønsker at detaljene rundt avgrensning 
av formålsgrensene kan avklares 
nærmere 

Det vises til gjeldende områderegulering for 
Bodø Stamnetterminal. En eventuell 
justering av formålsgrenser må avklares i 
egen reguleringsplan. 

109 NVE Aktsomhetsområde skred som 
hensynsone H310 
 

Dette vil bli utarbeidet ved neste rullering av 
kpa 
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Eks og vedtatte større 
høyspenningsanlegg som hensynsone 
H370. Vassdrags- og energianlegg 
bør vises som H370 med tilhørende 
bestemmelser 
 
Nye hytteområder i Misvær rasutsatt. 
Det må anvendes hensynssone eller 
bestemmelse om krav til utredning 
her.  
 
 
For byggeområder i nærheten av 
vassdrag må det vurderes om området 
kan være utsatt for flom og erosjon. 
Nye byggeområder skal som 
hovedregel plasseres sikkert mot en 
200-årsflom, jf. NVEs retningslinje 
2/2011 Flaum- og skredfare i 
arealplanar. Kommunen må sørge 
for at elver og bekker som ikke er 
flomsonekartlagt blir vurdert og at 
sikkerheten for bebyggelse langs 
disse vassdragene ivaretas.  

Hensynssone sikring H370 
høyspenningsanlegg og vassdrags- og 
energianlegg er vist i plankartet 
 
 
 
Områdene tas ut 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene 
 

110 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Hensynsone for mineralske ressurser 
kan nå anvendes (for regionale 
viktige viktige) 

Det er lagt inn eget kartlag for 
mineralressurser. Det er ønskelig å sikre 
mineralressurser med bruk av hensynssoner. 
Dette er et omfattende arbeid og vil være 
tema ved neste rullering av kpa. 

111 Statens vegvesen Ledige tomter må bygges ut før nye 
områder bygges ut. 
 
Mørkved sør- adkomstløsning må 
godkjennes av Statens vegvesen 
 
Kommunen bør vurdere lavere antall 
enheter enn 4 i utbyggingsområder 

Det vises til utbyggings-program for boliger. 
 
 
Det er igangsatt privat regulering av 
området som vil ivareta dette. 
 
Tas til orientering. Opprettholder kravet slik 
det ble sendt på høring. I planperioden vil 
man få erfaringer og vil da kunne gjøre 
justeringer ved neste rullering. 

112 Forsvarsbygg Forsvarets arealbruksinteresser er 
ivaretatt i planforslaget.  
 
Ønsker derimot å få tydeliggjort 
hvorfor arealet som nylig i 
områdereguleringsplan er avsatt til 
Forsvarets formål på lufthavnen for å 
ivareta redningshelikoptrene, ikke er 
synliggjort i forslaget til KPA. 
 
 

Tas til orientering 
 
 
Det vises til epost fra kommunen 8.1.18 til 
Forsvaret; «I nytt forslag til 
kommuneplanens arealdel er 
lufthavnformålet kun videreført, og på dette 
plannivået har det ikke vært vist Forsvarets 
arealformål tidligere.  
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Ber om at dette tydeliggjøres i 
planbeskrivelsen at det er 
områderegulering som gjelder 
fremfor KPA. 

Områdereguleringsplanen vedtatt i 2016 er 
en detaljering av arealbruken innenfor denne 
planens avgrensning, og gjelder uansett 
foran Kommuneplanens arealdel. Derfor har 
vi ikke sett det nødvendig å avsette dette 
arealet til Forsvarets arealformål på samme 
måte som resten av Hovedflystasjonen.» 
 
Forholdet ansees allerede ivaretatt i 
bestemmelsene. 

113 Nordland 
fylkeskommune 

NFK ber om at Fjære naturreservat på 
Kjerringøy blir avsatt med egen  
hensynssone «Naturvernområde» 
(H720). 
 
Unntaket fra plankrav: Ber om at det i 
tillegg til de interesser som er listet 
opp inkluderes i bestemmelsen at 
tiltaket ikke skal komme i konflikt 
med jordbruks- og 
reindriftsinteresser. 
 
Strandsonen: Viser til bestemmelsen i 
§ 1.13. Fylkeskommunen rår 
kommunen til å ta inn i bestemmelsen 
at også verdier knyttet til landskap og 
kulturmiljø- og historie skal vurderes 
før slike tiltak tillates. Videre foreslår 
de endret ordlyd i bestemmelsen som 
skal sikre allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 
 
Friluftsliv: Ber kommunen vurdere 
mulighetene for å søke om statlig 
sikring av henholdsvis Vågøyvannet 
og Bodøelva. Nordland 
fylkeskommune er grunneier i store 
deler av området. Nordland 
fylkeskommune ønsker å invitere 
Bodø kommune til dialog for å 
diskutere kommunens 
mulighet til å sende en 
sikringssøknad, samt inngå avtale om 
framtidig drift av området. 
 
Planfaglig råd - båndlegging for 
regulering Rønvikfjellet og Ilstad: 
Fylkeskommunen skulle gjerne sett at 
kommunen i stedet for å båndlegge 

H720 Naturvernområde er tegnet inn. 
 
 
 
 
Arealbruken er enten avklart eller det 
gjelder LNFR spredt boligbygging. 
Forholdet er allerede ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
 
 
Forholdet ansees allerede ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas med videre til OK avdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rammer og føringer for hotellplanene på 
Rønvikfjellet og Ilstad tas i egne pågående 
plansaker. Uttalelsen tas derfor videre i den 
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områdene for regulering, tok disse 
inn i planforslaget. Begge prosjektene 
omhandler besøksintensive nærings- 
/turistvirksomheter i natur- og 
friluftslivsområder. En 
konsekvensutredning av tiltakene på 
overordnet plannivå, ville bidratt til at 
alternative utbyggingsområder i 
større grad kunne belyses enn det 
som er tilfellet ved detaljregulering.  
 
Planfaglig råd - konsekvensutredning 
nye tiltak: Tiltak nr. 1 - Område for 
lagring av rene masser i sjø, Bratten. I 
og med at kunnskapsgrunnlaget er 
relativt tynt i forhold til tiltakets 
omfang, ber vi kommunen sørge for 
en grundig utredning av verdier og 
konsekvenser knyttet til ovennevnte 
tema i detaljplanleggingen. Ved 
regulering må også forholdet til 
vannforskriften § 12 vurderes. 
 
Krav om uteoppholdsareal § 4.2.2 
Paragraf som det henvises til her 
mangler. Ber om at dette rettes opp. 
 
Mineralfaglig uttalelse: Bodø sentrum 
er et område i vekst. I forbindelse 
med bygging av infrastruktur og 
boliger vil alltid være behov for 
tilgang av kvalitetsråstoff av sand, 
grus og pukk. Kommunen burde 
foreta en gjennomgang av hvilke 
råstoffkilder som kan brukes til slike 
formål, og bidra til at disse sikres til 
slikt bruk. I tillegg til de områder som 
er avmerket på oversiktskartet ber vi 
kommunen vurdere å benytte 
hensynsone Mineralressurser, jf. pbl. 
§ 11-8 c), for å ivareta forekomsten 
av apatitt (fosforholdig mineral) i 
Misværdalen. 
 
Akvakulturfaglig uttalelse:  
Bodø kommune reduserer i forslaget 
til arealplan arealer som er 
tilgjengelige for akvakulturnæringen 
betraktelig i forhold til tidligere 
planer, ved at arealer tas ut av planen 

planen og kommenteres ikke nærmere i 
KPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kpa er en overordnet plan, og det vises til 
det er plankrav for lagring av masser. 
Kunnskaps-grunnlaget vil derfor tas stilling 
til i detaljreguleringsprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettet opp 
 
 
 
Det er utarbeidet eget temakart for råstoff. 
Kommunen vil i neste rullering av kpa se på 
hvordan mineralressursene kan sikres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kapittel 5.3 for utfyllende 
kommentarer 
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uten at det legges ut nye egnede 
arealer for fremtidig akvakultur. At 
arealene i tidligere planer delvis er 
uegnet av ulike årsaker skulle tilsi at 
man i samarbeid med næringen og 
andre interessenter bør legge arbeid i 
å finne nye, egnede arealer. Dersom 
kommunen ikke legger til for 
utviklingen som vi nå ser, vil nye 
potensielle lokaliteter måtte 
gjennomgå tid- og ressurskrevende 
dispensasjonsprosesser.  
 
Samferdselsfaglig vurdering: 
Kommuneplanens arealdel for Bodø 
følger i stor grad opp regionale planer 
som omhandler transport. 
 
Kulturminnefaglig: 
 
Riksantikvarens merknader: 
Middelalderske kirkesteder - 
automatisk fredede. Skal markeres 
som hensynssone d) (H730). 
Geometri kan hentes fra Askeladden, 
med unntak for Misvær og Kvalvåg 
kirkesteder. Disse stedene kan merkes 
med kulturminnetegn for å gjøre 
oppmerksom på aktsomhetsplikten. 
Har ordlyd til bestemmelse for 
hensynssonen. Bestemmelsen skal 
også gjelde for Bodin kirke og 
kirkested, som er gitt hensynssone, og 
Kjerringøy middelalderkirkegård, 
som må få hensynsone. Det samme 
gjelder forskriftsfredede anlegg i 
statlig eie; Bodø hovedflystasjon, 
Saltstraumen bru og 
Nordlandssykehuset Rønvik.  
 
Anlegg 96, som er under fredning, 
bør avmerkes som hensynssone c), 
SOSI-kode H-570 med tilhørende 
bestemmelse. 
 
Førreformatoriske arkeologiske 
kulturminner:  
Fylkeskommunen er godt fornøyd 
med bestemmelsen i § 1.12. Savner 
en forklarende liste over de ni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Merknaden er fulgt opp for Bodin kirkested, 
Kjerringøy middelalderske kirkegård, 
Skjerstad gamle kirkested, Misvær og 
Kvalvåg kirkesteder, samt 
Nordlandssykehuset Rønvik. Saltstraumen 
bru ligger innenfor planområdet til 
Kommunedelplan Saltstraumen, som ikke er 
med i denne planen. Bevarte anlegg på 
hovedflystasjonen samt Anlegg 96 ligger 
innenfor sone båndlagt for regulering, og må 
ivaretas i dette planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er tatt inn en forenklet liste i 
planbeskrivelsen. Mer utfyllende liste må 
følges opp ved neste revisjon, og det samme 
gjelder merking av andre automatisk fredede 
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områdene som er båndlagt etter lov 
om kulturminner (H730). Mener det 
må være feil at Bodøsjøen 
friluftsmuseum er gitt arealstatus 
LNFR og sosikoder H730_6. Bør 
endres foruten et lite gravsted sørøst i 
området. Andre automatisk fredete 
kulturminner som ligger i 
byggeområder bør også markeres i 
plankartet. 
 
Nyere tids kulturminner: 
Fylkeskommunen vil sterkt oppfordre 
Bodø kommune til å sette i gang 
arbeidet med en kulturminneplan for 
hele kommunen, og minner om 
muligheten for å søke Riksantikvaren 
om midler til slikt arbeid. Bør også 
sees i sammenheng med søknad om å 
bli europeisk kulturhovedstad i 2024.  
 
Det anbefales at kjente nyere tids 
kulturminner også utenom sentrum 
og Rønvik/Saltvern-området 
avmerkes med hensynssoner. I det 
minste bør dette gjelde kulturminner 
som er fredet etter kulturminneloven; 
Landegode fyrstasjon, Kjerringøy 
handelssted og Ol´Hansogården i 
Misvær. I tillegg er det flere 
automatisk fredete (ikke-samiske) 
stående bygninger, særlig i 
Misværområdet. 
 
Andre kulturminner: Kjerringøy kirke 
er en listeført kirke av nasjonal verdi, 
og bør vises med hensynssone c) på 
plankartet med tilhørende 
bestemmelse.  
 
Den vedtaksfredete Bodø 
jernbanestasjon er markert i temakart 
5 som Fredet iht. kulturminneloven. 
Markeringen viser imidlertid ikke 
hele omfanget av fredningen og bør 
trettes opp.  
 
Misvær: Ett område i tilknytning til 
en automatisk fredet stående bygning 
er avmerket som båndleggingssone 

kulturminner i bygge-områder. Feil ved 
Bodøsjøen friluftsområde er rettet opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er vedtatt at dette planarbeidet skal 
gjennomføres. Oppfordringen og 
informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
De nevnte kulturminnene er tatt inn i 
plankartet. De øvrige må tas inn ved neste 
revisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fulgt opp i plankartet og bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
Fulgt opp i temakartet. 
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H-730 (ikke nummerert). Den delen 
som ikke er fredet vil hensynssone 
for kulturmiljø H570 være rette type 
hensynssone.  
 
Parkveien 51: Ber om at Bodø 
kommune 
inkluderer Parkveien 51 som en del 
av det verneverdige miljøet i 
reguleringsplan for Plysjbyen. 
 
Kjerringøy sentrum: Et nytt 
boligområde vil kunne få stor visuell 
innvirkning for opplevelsen av 
prestegården og dennes plassering i 
kulturlandskapet. Det anbefales å 
vurdere prestegårdens verneverdi, og 
om tiltaket er forenelig med 
verneverdien.  
 
Utvidelse av massetak Misvær 
(Vika): 
Det gjøres oppmerksom på at 
området grenser til hensynssone 
H730 der det er et automatisk fredet 
bygg. Det bes om at det stilles krav til 
skjerming mot verneverdig 
bebyggelse i reguleringsplan. 

Anbefales av karttekniske grunner 
opprettholdt. Kan avklares gjennom 
kommende Kulturminneplan. 
 
 
 
 
 
Avklares gjennom egen behandling av 
innbyggerinitiativ og reguleringsplan. 
 
 
 
 
Dette avklares gjennom eget 
reguleringsarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynet ivaretas i reguleringsplanarbeidet 
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6 SAMLEDE VIRKNINGER AV PLAN 
 

Kommuneplanens arealdel er å anse som en miljøvennlig plan, der naturmangfoldet er 
ivaretatt. Det er gjennomført utredninger og oppdatering av kunnskap om områdene slik at de 
grønne og de blå interessene kan gi et godt grunnlag for god arealforvaltning. I tillegg er det 
ingen nye arealforslag som går på akkord med viktige naturressurser, beite eller 
friluftsinteresser. Det er gjennomført en vurdering av eksisterende fritidsboligområder og 
store arealer er tilbakeført til LNFR. Utbyggingsområdene er i hovedsak lagt innenfor 
byutviklingsområdet. Grønnstrukturen i byutviklingsområdet er juridisk sikret ved at den er 
tatt i kommuneplanens arealdel. Naturmangfoldlovens krav om vurderinger etter §§ 8-12 er 
foretatt, og de samlede virkninger av planen på biologisk mangfold er minimal. 

 

6.1 Arealregnskap 

                                                 
1 Området er båndlagt for regulering etter pbl, H710 

2014 2018 Område areal  

LNFR Spredt 
boligbebygging 

Råstoffutvinning Vika, Misvær 

Støvset, 
Skjerstad 

     21 daa 

     23 daa 

LNFR Spredt 
boligbebyggelse 

Næringsbebyggelse Kvalnes 

 

     60 daa1  

      

LNFR Spredt 
boligbebyggelse 

Fritidsbebyggelse 

 

Tettingteigene 

 

     51 daa 

 

LNFR Næringsbebyggelse Vestvatn 
camping 

     14 daa 

LNFR Permanent lager 
for rene masser 

Vikan      32 daa 

LNFR Fritidsbebyggelse 

 

Kjerringøy        11daa 

LNFR Bolig Alsos 

 

     17 daa  

        

Område i sjø 

 

Permanent lager 
for rene masser 

Bratten  

 

   570 daa 
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Endring: 

• LNFR områder økes med 4 382 daa (74 daa omdisp fra LNFR) 

• Utbyggingsområder omdisponert til dyrka og dyrkbar jord er ca 835 daa  

• Områder for råstoffutvinning økes med 44 daa  

• Områder for permanent lager for rene masser økes med 602 daa 

• Næringsområder økes med 74 daa3 

• Områder for spredt boligbebyggelse reduseres med 158 daa4 

• Områder for offentlig tjenesteyting reduseres med 59 daa 

 

Det vises for øvrig til tabell på side 70 som viser tilbakeføring av dyrka og dyrkbar mark fra 
utbyggingsformål og figur på side 78 som viser hytteområder som er tilbakeført til LNFR 
områder. 

7 MULIGE TEMA FOR NESTE REVISJON 
 

• Sammenheng mellom eksisterende sentrum og ny bydel 
• Vurdering av områder for spredt bebyggelse 
• Gjennomgang av boligområder i distriktene 
• Havbruk – fremtidig næringer 
• Differensiering av byggegrenser mot vassdrag 
• Vurdering av eldre reguleringsplaner fritidsbebyggelse 
• Oppdatering plankart reguleringsplaner og KPA i hele kommunen 
• Utvikling av lokalsenter 
• Utvikling av planverktøy for å forbedre overflatevannhåndtering 
• Områder for byggeråstoff og mineralressurser 

                                                 
2 Ca 800 daa er dyrka og dyrkbar mark 
3 60 daa på Kvalnes er båndlagt for regulering H710 etter pbl – tatt ut 
4 Som ovenfor 

Fritidsbebyggelse LNFR Hele 
kommunen 

4 397 daa2  

Næring Forretning Mørkved Sør 

 

     20 daa 

      

Næring LNFR Rønvikjordene      35 daa 

Offentlig 
tjenesteyting 

LNFR Rønvikjordene      59 daa 
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• Klimatilpasning 
• oppdatere hensynssoner landbruk 
• Oppdatere hensynssoner - friluftsliv på land 

 8 BEGREPSAVKLARINGER 
 

• Avbøtende tiltak - de tilpasninger av prosjektet som tiltakshaver gjør under 
planleggingsprosessen, så vel som ytterligere foranstaltninger som kan gjennomføres 
for å minimere andre uønskede virkninger av tiltaket 

• Arealintensiv varehandel - handel med små og mindre varetyper som krever lite 
areal 

• Barnetråkk - er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle 
planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva 
de vil ha annerledes 

• Biologisk mangfold - er summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk 
mangfold i et område 

• Boligreserve - Estimatet på hvor mange boliger som ikke er bygd ennå men som er 
klare til å bygges i et bestemt område 

• Byggeformål i sjø - enkelte utbyggingsformål på land kan medføre utfylling og 
utbygging i sjø 

• Byutviklingsområdet - Byutviklingsområdet defineres som Tverlandet tettsted og 
områdene fra og med Mørkvedmarka/Støver til og med Løpsmark mellom sjøen og 
markagrensa 

• Bærekraftig byutvikling - en utvikling som imøtekommer behovene til dagens 
generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine 
behov. I byutvikling snakker en gjerne om tre dimensjoner – økonomisk, sosial og 
økologisk bærekraft 

• Det grønne skiftet - Generelt betyr det forandring i mer miljøvennlig retning. 
Begrepet har foreløpig ingen presis definisjon, men har fått fotfeste i språket og er 
mye brukt både i politisk retorikk og i mediene 

• Farled - et linjesymbol (sort strek) eller et større arealformål (havn) i sjødelen av 
kommuneplanen som viser traséer og områder for sjøtrafikk 

• Flerbruksområde - enkelte arealformål i sjø er avsatt som flerbruksområder, dette 
slik at en likestiller flere interesser innenfor området 

• Fortetting - økning i arealutnyttelsen i eksisterende bebyggelse, i byer og andre 
tettbygde områder. Fortetting skjer ved at det bygges nye hus på ledige arealer, ved 
oppdeling av tomter og ved påbygg eller tilbygg 

• Gatetypologi - En metode for å skille mellom ulike typer gater etter størrelse, 
funksjon og viktighet 

• Grønn arealfaktor - metode for å beregne graden av grønne og 
vanngjennomtrengelige flater i et bestemt område 

https://snl.no/tiltakshaver
https://snl.no/tiltakshaver
https://snl.no/tiltakshaver
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• Grønnstruktur - Grønnstruktur er summen av store og små grønne og naturpregede 
områder i byer og tettsteder 

• Handelsanalyse - en analyse som baserer seg på eksisterende handel for å avklare og 
fremskrive en fremtidig handelssituasjon 

• Hensynssone - Sikrings-, støy- og faresoner. Sone med særlige krav til infrastruktur. 
Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Sone for båndlegging etter plan- og 
bygningsloven eller andre lover.  Sone med krav om felles planlegging for flere 
eiendommer. Sone for hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

• Høring og offentlig ettersyn - Når plan- og bygningsloven bestemmer at et 
planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og 
kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og 
institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist 

• Indre bykjerne - Den sentrale delen av Bykjernen, sør for Prinsens gate, vest for 
Bankgata og øst for Hålogalandsgata 

• Kjøpesenter jf. fylkesplan for Nordland - «Med kjøpesenter forstås detaljhandel i 
bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og framstår 
som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Med 
detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både 
dagligvarehandel, faghandel, inklusive salg av plasskrevende varer.» 

• Kommuneplanens arealdel - Bodø kommunes overordnede plan for bruk og vern av 
arealene 

• Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens 
viktigste strategiske styringsdukument 

• Kompakt by - en byutviklingsstrategi som har fokus på fortetting av sentrum med 
bolig og andre funksjoner, reduksjon av transportbehov og bevaring av grøntområder 
rundt byen 

• Konsekvensutredning - En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks 
konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. I Norge er 
bestemmelser for konsekvensutredninger beskrevet i plan- og bygningsloven 

• Kulturminnevern - arbeidet som utføres for å verne kulturminnene. Ordet brukes 
også som et samlebegrep om de offentlige instanser og de frivillige organisasjoner 
som arbeider med kulturminnevern 

• Kvartalsstruktur - En bymessig struktur der bebyggelsen er organisert i noenlunde 
like firkanter (kvartaler), avgrenset av omkringliggende gater 

• Kystsonekontur - grense mellom land og sjø som er definert gjennom målinger av 
høyvannstand over tid 

• LNFR - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Arealformål i plan- og 
bygningsloven 

• Massebalanse - det tilføres eller fjernes ikke masser innenfor et tiltaksområde, men all 
masse benyttes innenfor tiltaksområdet 

• Miljøvennlig byutvikling - en bærekraftig byutvikling med fokus på reduksjon av 
klimagassutslipp, bevaring av grøntområder og fokus på effektiv ressursutnyttelse 
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• Områderegulering - regulering av et større område i kommunal regi 
• Planbeskrivelse - beskrivelse av reguleringsplanens tiltak og virkninger 
• Planbestemmelser - reguleringsplanbestemmelser som angir planens ytre rammer 
• Plankart - reguleringsplanens kart. Juridisk bindende etter vedtak 
• Planprogram - For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner 

som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av 
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet 

• Plasskrevende varehandel - Biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus, 
brune- og hvitevarer 

• Punktbygg - frittliggende hus med stor høyde (over åtte etasjer) og liten grunnflate. 
• Rekkefølgebestemmelse - bestemmelser i reguleringsplaner om ulike tiltak som må 

utføres før man kan sette i gang utbygging i et område 
• ROS- analyse - risiko- og sårbarhetsanalyse , skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging 

• Sjødeponi - et område avsatt til deponering av reine masser i sjø 
• Sjøvannsinntak - arealformål i sjø som viser områder som er sikret som 

sjøvannsinntak for landbasert akvakulturnæring eller for drikkevannsanlegg 
• Skjermingsområde - Områder i sentrum bydel der eksisterende bygningsstruktur skal 

bevares og tilpasse seg eksisterende 
• Smart city - har ikke en bestemt definisjon. Smart City som visjon knytter seg som 

oftest til effektiv og miljøvennlig byutvikling i hovedsak ved hjelp av teknologiske 
løsninger i samspill med informasjonsteknologi 

• Sone A - Bykjernen 
• Sone B - Byutviklingsområdet 
• Sone C - Resten av kommunen 
• Teknisk Infrastruktur - De installasjoner og anlegg som er nødvendige for at et 

bebygd område skal fungere rent praktisk. Disse må som hovedregel være på plass før 
et område kan bygges ut. Omfatter blant annet vei, vann, avløp, energitilførsel og 
renovasjon 

• Trafikkanalyse - analyse som viser trafikksituasjonen for en bestemt fremtid ut fra 
gitte kriterier 

• Utbyggingsavtale - en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- 
og bygningsloven, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan 

• Utnyttingsgrad - er innen kommunal planlegging og regulering et mål på hvor mye 
det kan tillates bygd på et område 

• Verneområde - Område som er vernet etter Naturmangfoldloven 
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9 VEDLEGG 
 

KU-katalog 

Det er utarbeidet en katalog over alle innspill som er konsekvensutredet. Se KU-katalog. 
 
Vedleggskatalog og tilleggsutredninger 

Utredninger er samlet i egen vedleggskatalog. 
 
Vedlegg i katalogen: 

1. Kartlegging av lokalsentre 
2. Utredning hytteområder 
3. Overordnet handelsanlayse Stormyra 
4. Trafikkanalyse Plassmyra og Stormyra 
5. ROS-analyse 

 
Tilleggsutredninger: 

1. Ikke-plasskrevende varer på Stormyra 
2. Handelsanalyse Mørkved Sør 

 
Samling av innspill og uttalelser 

Samlinger med alle innspill og alle høringsuttalelsene 

Notat vedrørende UPAT 

Ekspertteamet «UPATs» råd om byutvikling i Bodø 
 
Kulturminneplanen 

Tekstlig del til Temakart 4 – Kulturminner i sentrum 
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