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Sammendrag 

Forslagsstiller har planer om å etablere ny produksjonslinje og utvide landarealet sitt i vest ved å fylle 

ut i sjø, samt flere ombygginger og delvis transformasjon av området for Bodø sildoljefabrikk på sikt. 

Gjeldene reguleringsplan er gammel og utdatert og er til hinder for en smidig utvikling av området. I 

tillegg er byggehøydene i gjeldende plan lavere enn byggehøydene på eksisterende bebyggelse. En 

oppdatert reguleringsplan vil videre legge til rette for opprydding i de trafikale forholdene slik at de blir i 

tråd med igangsatt omlegging av Nyholmen/Burøyveien iht. reguleringsplan for Lille Hjartøy-Ytre Havn 

(planID 1282) og Langskjæret deponi (planID 2017006). 

Målet med planen er å oppnå en robust og fleksibel reguleringsplan som kan fungere på sikt slik at 

ønsket/planlagt utvikling kan gjennomføres uten behov for dispensasjoner etc. senere. 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at planen 

ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i sjø og på et mindre område på land. Resultatet 

av prøvene viser at det er forurensning i grunnen ved alle prøvepunkter og at det må lages tiltaksplan 

for håndtering av massene. Det må videre gjøres geotekniske vurderinger ift. stabilitet i grunnen i 

forhold til planlagt utfylling og eventuelle nye bygningskonstruksjoner.  

I forhold til gjeldende plan økes utnyttelsesgraden til %-BYA=100% i tråd med bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel. Videre økes byggehøydene for å hensynta eksisterende og planlagt 

bebyggelse og deles inn i soner for å sikre en nedtrappet byggehøyde mot sjøsiden og mot Nyholmen.  

Det har ikke kommet frem noen spesielle interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet og det 

er heller ikke avdekket verdier eller lignende som tyder på at gjennomføring av planen kan eller vil gi 

negative virkninger på miljø eller samfunn. Vår samlede vurdering er derfor at planen vil få liten 

konsekvens utenfor planområdet. 
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Forslagsstiller har planer om å etablere ny produksjonslinje og utvide landarealet sitt vest ved å fylle ut 

i sjø, samt flere ombygginger og delvis transformasjon av området for Bodø sildoljefabrikk på sikt. 

Gjeldene reguleringsplan er gammel og utdatert og er til hinder for en smidig utvikling av området. En 

oppdatert reguleringsplan vil videre legge til rette for opprydding i de trafikale forholdene slik at de blir i 

tråd med igangsatt omlegging av Nyholmen/Burøyveien iht. reguleringsplan for Lille Hjartøy-Ytre Havn 

(planID 1282) og Langskjæret deponi (planID 2017006). 

Målet med planen er å oppnå en robust og fleksibel reguleringsplan som kan fungere på sikt slik at 

ønsket/planlagt utvikling kan gjennomføres uten behov for dispensasjoner etc. senere. 

 Planavgrensning 

Planområdet er ca. 34,8 daa og er vist på med stiplet linje på kartskissen under. Planområdet er noe 

redusert i nord langs Burøyveien og mot sjøsiden i forhold til det som ble varslet ved planoppstart. 

 

Figur 1: Avgrensningen av planområdet tegnet på grunnkart. Kilde: Norconsult AS 2019. 
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 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: Pelagia AS 

  Postboks 444 

  N – 5805 Bergen 

 

Plankonsulent: Norconsult AS 

Postboks 234 

8001 Bodø 

 Eierforhold 

I planområdet inngår hele eller deler av følgende eiendommer (gårds- og bruksnummer): 138/700 

(kommunal veggrunn), 138/416, 138/423, 138/424, 138/1868, 138/2800, 138/3197, 138/3198 og 

138/4725. 

Makebytte for kommunal veggrunn vil bli gjennomført når utfylling av området mellom Langskjæret og 

Nyholmen, og omlegging av Burøyveien er ferdigstilt.  

 Tidligere vedtak i saken 

Ingen tidligere vedtak.  

 Krav om konsekvensutredninger 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) og vurderes å falle inn 

under vedlegg II (planer og tiltak som skal vurderes nærmere), punkt 7h) fiskemels- og 

fiskeoljefabrikker. 

Etter en nærmere gjennomgang av kriteriene i forskriftens §10 konkluderes det med at planen og de 

planlagte tiltakene ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at planarbeidet kan 

gjennomføres uten krav til konsekvensutredning.  
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Melding om oppstart av planarbeid ble varslet i Avisa Nordland 21.03.19, samt via brev til naboer og 

andre berørte parter. 

Ytterligere medvirkning i form av folkemøte e.l. ble vurdert å ikke være nødvendig da tiltaket vurderes 

å gi liten konsekvens for naboer og andre berørte. 

 Møter og andre deltakere 

Saksbehandler i Bodø kommune har vært Trond Åmo. 

Oppstartsmøte med Bodø kommune ble avholdt 26.02.19.  

 Innspill til planen 

Totalt kom det inn 9 innspill/merknader til oppstart av planarbeidet. Disse er gjengitt og besvart i 

tabellen nedenfor. Av plasshensyn er noen av innspillene kortet ned.  

 

Dato 

Person/etat 

Innspill Kommentarer 

25.03.19 

Norges vassdrags- 

og energidirektorat 

(NVE) 

NVE varsler på generelt grunnlag om deres 
myndighetsområder som nasjonal sektormyndighet 
med innsigelseskompetanse innenfor flom-, erosjon- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE gir veiledning 
innenfor disse områdene. Forslagstiller har ansvar for 
at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
 
Flom-, erosjon og skred: God arealplanlegging er det 
viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging 
og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være 
behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 
Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
 
Vassdrag og grunnvannstiltak: Det er store allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som 
kan medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så 
ber vi om at dette kommer klart frem av 

Tas til etterretning. 

De nevnte temaene 

er omtalt i 

planbeskrivelsen.  
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oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg: Et velfungerende system for produksjon 
og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring 
med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Ved oppstart av planarbeid anbefales det å sette seg 
inn i NVEs veiledere og verktøy for planlegging, 
herunder karttjenester, veileder 2/2017, retningslinje 
2/2011 Flaum- og skredfare og sjekkliste for 
reguleringsplaner. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE 
ha tilsendt planen, samt alle relevante fagutredninger 
digitalt ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at 
kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser.  NVE vil prioritere å gi 
innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes 
om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Ta 
gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete 
spørsmål om NVEs saksområder. 

25.03.19 

Sametinget 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet 
kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket 
kommer i konflikt med automatisk freda, samiske 
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle 
merknader til tiltaket.  
 
Minner ellers om generell aktsomhets- og varslingsplikt 
for kulturminner, og ber om at dette videreformidles til 
de som skal utføre arbeid i marken. 

Generell 

aktsomhetsplikt for 

kulturminner ivaretas 

i bestemmelsene. 

 

25.03.19 

Statens vegvesen 

Viser til varsel om planoppstart og redegjør for sitt 
ansvarsområde som forvalter av riksvei og fylkesvei, og 
statlig fagmyndighet innenfor vegtransport. Statens 
vegvesen skal sørge for at nasjonale føringer vedr. 
nasjonal transportplan og samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging ivaretas i planleggingen. 
 
SVV har ingen merknader til oppstart av planarbeidet. 

Tas til etterretning. 

04.04.19 

Andreassens 

Rederi, Nyholmen 

eiendom 

Det ser ut som at reguleringsområdet går inn på 
Nyholmen Eiendom AS sin tomt og at sjøområdet 
mellom Burøyveien 27 og 31 også er inne i 
reguleringsplanen. 
 
Vi vil i fremtiden ha behov for sjøfronten som er der i 
den videre utvikling av virksomheten på eiendommen 
vår. 

Planavgrensningen 

mot vest og nevnte 

eiendom er satt for å 

gi en god overgang til 

tilgrensende plan da 

deler av eiendommen 

og bukta er uregulert. 

Det reguleres inn en 

mulighet for å fylle ut 

dette området. 

Privatrettslig må 

grunneierne bli enig 
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om fordelingen og 

eventuelt sambruk av 

arealet, samt om det 

ønskes fylt ut iht. 

potensialet i 

reguleringsplanen. 

05.04.19 

Bodø havn KF 

Bodø Havn har ingen merknader til varselet som 
foreligger.  
 
Vi opplyser om at ved utarbeidelse av ny 
detaljreguleringsplan vil Bodø Havn være 
høringsinstans på det som omfatter tiltak i sjø iht. 
Havne -og Farvannsloven, samt behandle eventuelle 
søknader om tiltak i Bodø kommunes sjøareal.  
 
Det presiseres at hoved- og biled, samt 

sikkerhetssoner tilknyttet disse er Kystverkets ansvar 

og skal saksbehandles av Kystverket. 

Tas til etterretning. 

10.04.19 og 

15.04.19 

Tromsø museum/ 

UiT – Norges 

arktiske 

universitet, 

universitetsmuseet 

 

Første uttalelse til saken: 

Det ser ikke ut til at det planlegges nye tiltak i sjø i 

forbindelse med reguleringsarbeid. Derfor har vi ingen 

merknader til planforslaget. 

Revidert uttalelse etter opplysninger om utfylling: 

Mottatte opplysninger viser til planlagt utfylling i sjø i 

nordvestre delen av reguleringsplanområdet til 

sildoljefabrikk på Burøya. Planlagte tiltak i sjø blir 

begrenset i omfang og området er allerede utsatt for 

omfattende utfylling i forbindelse med tidligere tiltak. Vi 

vurderer sannsynligheten for konflikt med eventuelle 

kulturminner under vann som liten og har derfor fortsatt 

ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse 

med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal 

arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Tas til etterretning.  

11.04.19 

Avinor 

Planområdet ligger på nordsiden av Bodø lufthavn, ca. 

kote 0 – 8 moh., i en avstand på ca. 2010-2320 meter 

fra rullebanens senterlinje. Planområdet er ikke berørt 

av flystøysoner.  

Planområdet er i sin helhet innenfor horisontalflaten, 

som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 

restriksjonsplanen for lufthavnen. Den horisontale 

flaten ligger på kote 58,3 moh., dvs. 45 meter over 

rullebanen. For planlagt ny rullebane ved Bodø 

lufthavn, alternativ 1, er horisontalflaten (hinderflaten) 

kote 52 moh. Det må for hvert enkelt utbyggingsformål 

Krav til bestemmelse 

ivaretas i 

planforslaget. 

Innspillet tas til 

etterretning.  
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innenfor planområdet legges inn en maksimal tillatt 

byggehøyde som ikke er i konflikt med den 

horisontalflaten (hinderflate) for nye Bodø lufthavn, dvs. 

kote 52 moh. 

Dersom følgende bestemmelse om 

høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen 

for Bodø lufthavn ikke innarbeides i 

detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å 

fremme en innsigelse til planen, jf. Plan- og 

bygningsloven § 5-4:  

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjons-

planen for Bodø lufthavn: Det må ikke etableres bygg 

eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene 

(horisontalflaten) i restriksjonsplanen for nye Bodø 

lufthavn, dvs. kote 52 meter over havet. Dersom det 

skal benyttes byggekraner over kote 58,3 meter over 

havet, må tiltakshaver på forhånd søke Bodø lufthavn 

om godkjennelse av kranbruken. Avinor må innhente 

tillatelse om forhåndsgodkjenning fra Luftfartstilsynet 

før søknaden kan behandles. Det stilles krav om at 

byggekraner er utstyrt med faste røde hinderlys. 

Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en 

eventuell risikoanalyse etter anerkjent standard for å 

sjekke ut om kranbruken er akseptabel med hensyn til 

flysikkerheten. Eventuell risikoanalyse utføres av 

konsulentfirma med luftfartskompetanse, eksempelvis 

Safetec eller DNV GL.  

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises det 

til regelverk for rapportering, registrering og merking av 

luftfartshinder. 

Planområdet ligger utenfor BRA-krav gitt av ILS 

installasjonene på Bodø lufthavn, men innenfor BRA-

krav gitt av flynavigasjonsanlegget Bodø DVOR. Dette 

gir et BRA-krav på 77,3 moh. Siden det ikke vil være 

tillatt med slike byggehøyder, vil det ikke være behov 

for å gjennomføre radioteknisk vurdering og 

godkjenning av nye bygg og anlegg innenfor 

planområdet. 

30.04.19 

Fiskeridirektoratet 

Beklager sent innspill som skyldes ferieavvikling og 

stor pågang av saker. Viser til oppstartmeldingen og 

redegjør for tiltaket/varslingsbrev. 

Fiskeridirektoratet har opp gjennom årene kartlagt 

kystnære fiskeridata langs norskekysten. Dette har blitt 

gjort hovedsakelig gjennom intervju av yrkesfiskere. 

Det er ikke registrert fiskeriinteresser i området, som 

kommer i konflikt med reguleringsplanarbeidet. Like sør 

Ivaretas i 

planarbeidet.  
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for planområdet har Miljødirektoratet kartlagt en viktig 

skjellsandforekomst.  

Utfylling i sjø bør primært skje på høsten og tidlig 

vinter, da det er den perioden av året hvor kystsonen 

ligger mest i ro, og påvirkningen på marint liv vil være 

minst. Vi ber om å holdes oppdatert på framdriften i 

reguleringsarbeidet. Vi har på nåværende tidspunkt 

ingen ytterligere merknader til planarbeidet. 

10.05.19 

Nordland 

Fylkeskommune 

Viser til oppstartmeldingen og redegjør for 

tiltaket/varslingsbrev. Beklager at innspillet kommer 

etter fristen, men ber at det hensyntas i planarbeidet. 

Planområdet ligger like over dagens havnivå og deler 

av det står i fare for å bli påvirket ved framtidige 

ekstremsituasjoner forårsaket av havnivåstigning, 

stormflo og lignende hendelser. 

Vi ber om at det tas hensyn til dette i planarbeidet og 

viser til Kartverket sin oversikt over mulig framtidig 

havnivå.  

Bemerker at referat fra oppstartsmøtet ikke følger 

saken og ber om at dette gjøres i senere saker fordi det 

gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene. 

Referatet bør legges ved når denne saken legges ut til 

offentlig ettersyn. 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i 

Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder 

både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved 

høring/offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. 

Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og 

medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over 

arealforvaltningen. 

Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av 

tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til 

plannordland@kartverket.no. 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak 

oppføres med tanke på reduksjon av energibehov og 

utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør 

alltid vurderes.  

- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper 

for hvordan offentlige beslutninger skal tas, jf. 

naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

-Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen 

Ivaretas i 

planarbeidet. Referat 

fra oppstartsmøte blir 

lagt ut ved offentlig 

ettersyn.  

mailto:plannordland@kartverket.no
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legge opp til en arealforvaltning som sikrer god 

vannkvalitet. 

- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd 

med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det vil 

si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i 

prosessen.  

- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette 

for alle grupper. Interessene til personer med 

funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. 

Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der 

barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre 

en særlig risiko for liv og helse. 

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise 

hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- og 

bygningsloven § 1-1.  

Kulturminnefaglig 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 

kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 

registrerte verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig 

ingen merknader til planarbeidet, og vil avgi endelig 

uttalelse når planforslag foreligger. 
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

I arealdelen av kommuneplanen for 2018-2030 inngår de bebygde delene av planområdet i sone 
38.38 og 38.39 (Ytre havn), hvor det åpnes for næringsbebyggelse (nåværende) med inntil %-
BYA=100%. I sone 38.11 tillates det utfylling dersom geotekniske undersøkelser tilsier at slik utfylling 
kan skje. For øvrige soner som inngår i planområdet (38.37 (kai), 38.20 (vegformål) og 38.21 
(naturområde i sjø, avsatt til farled) er det ikke knyttet spesifikke bestemmelser.  
 

 

Figur 2. Utsnitt fra Bykart soner i kommuneplanens arealdel 2018-2030. Kilde: Kommunekart.no 

Store deler av planområdet inngår også i hensynssone for brann-/eksplosjonsfare (H350) i tilknytning 

til St1 sitt tankanlegg, se kartutsnittet nedenfor. Dette er nærmere beskrevet i kap. 5.15 og 5.16.3 

(ROS) 

 

Figur 3. Utsnitt fra arealdelen av kommuneplan 2018-2030 med hensynssone H350. Kilde: Kommunekart.no 
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 Temaplaner – Kommuneplanens arealdel 

Planområdet inngår i temaplan for framtidig flyplass innenfor horisontal flate, 52 moh./45m over 

rullebanen. Planområdet er ikke berørt av flystøysonen.  

Nyholmen skanse, som ligger noen hundre meter vest for planområdet, er vist i temaplan for 

kulturminnevern i sentrum og temaplan for friluftsliv (inkl. hensynssone for friluftsliv). Atkomsten til 

disse områdene går via Nyholmen/Burøyveien. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Illustrasjonen under viser gjeldende reguleringsplaner i området som grenser til eller inngår i 

planavgrensningen for ny plan (vist med rød, stiplet linje). Hvite områder er uregulert.  

  

Figur 4. Planavgrensning og gjeldende reguleringsplaner. Kilde: Infoland (grunnkart), Bodø kommune (plandata). 
Planavgrensning tegnet av Norconsult.  

Kun relevante opplysninger og bestemmelser fra reguleringsplanene er medtatt i opplistingen 

nedenfor: 

• Plan-Id 2017006 Langskjæret deponi. Ikrafttredelsesdato 29.06.18 

o Kombinert formål for næring, industri og lager med tilhørende kontor, samt fiskehjeller. 

o Utnyttelsesgrad: %-BYA=100% 

o Overflate gulv på minimum kote +3,40 (NN2000). 

o Maks byggehøyde: kote +15 meter (+ trappetårn/heishus inntil 2,5 meter) 
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• PlanId 1282 Områdereguleringsplan for Ytre havn - Lille Hjartøy. Ikrafttredelsesdato 24.05.13. 

o Veg, gang- og sykkelvei og annen veggrunn (Burøyveien mot Lille Hjartøy) med 

minimum 6 m bredde på veg og 15 m bredde for trasé 

• Plan-Id 1094 Reguleringsplan for del av Burøya og Langskjæret. Ikrafttredelsesdato 15.02.01. 

o Industri/lager, havn og vegformål. 

o %-BYA=66% av netto tomt 

o Maks gesims kote 13/15 (skråtak/flatt tak) fra NGO nullkote  

• Plan-Id 1092_01 Burøya, reg.plan priv. forsl. Ikrafttredelsesdato 07.05.87. 

o Industri og kjøreveg 

o Maks gesims 17 m fra planert terreng 

• Plan-Id 1092 Burøya. Ikrafttredelsesdato 03.12.73. 

o Industri og vegformål 

o Maks gesims 17 m fra planert terreng 

 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 

at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 

planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

• Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 

forhold 

 Beliggenhet og arealbruk 

Planområdet ligger på Burøya utenfor Bodø sentrum (jf. oversiktskart under) og består i dag av flere 

bygg og anlegg knyttet til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Planområdet og Burøya generelt er 

hovedsakelig preget av tung industri og næring. De områdene som ikke er bebygd benyttes i stor grad 

til lagring av fyllmasser. 

Ved vestspissen av Burøya ligger Nyholmen, som er et mye brukt friluftsområde og turistmål i Bodø. 

Nyholmen skanse med tilhørende anlegg er vernet.  

I havområdene utenfor planområdet går hovedfarleden for Bodø havn.  

 

Figur 5. Oversiktskart over sentrale deler av Bodø og Bodø sentrum. Planområdet (jf. kap 1.2) er merket med rød 

ring. Kilde: Kommunekart. Redigert av Norconsult. 
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Figur 6. Bodø sildoljefabrikk sett i fra Nedre torg ved Sjøgata. Foto: Line Frantzen 

 

Figur 7. Skråfoto over planområdet og tilgrensende områder. Planområdets beliggenhet markert med rød ring (jf. 
kap 1.2). Kilde: Gule sider Kart. 
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 Arealbruk 

Oversikt over eksisterende bebyggelse er vist i utsnitt fra situasjonsplan nedenfor. Se også 

tabelloversikten som beskriver bygningenes funksjon.  

 

Figur 8. Utsnitt fra situasjonsplan – Nåværende situasjon/eksisterende bebyggelse i planområdet (jf. kap 1.2) 
Kilde: Norconsult 

 Stedets karakter og landskap 

Området er relativt flatt og består hovedsakelig av terreng på kote 2-5. Store deler av den naturlige 

kystlinjen er allerede fylt ut og etablert til kai. Områdene vest og nord for planområdet er i dag 
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ubebygd, men iht. gjeldende reguleringsplaner er det åpnet for og planlagt både utfylling og ny 

industri. Planlagt omlegging av Burøyveien/Nyholmen til nordsiden av planområdet er igangsatt.  

Områdets karakter og landskap slik det fremstår i dag har få estetiske kvaliteter, foruten om svært god 

utsikt mot Bodø sentrum og Lille Hjartøya.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

De fleste eksisterende bygningene i planområdet er SEFRAK-registrerte og dateres til begynnelsen av 

1900-tallet (1900-1924). Det knyttes ingen automatisk vern til SEFRAK-registreringen, men ut ifra 

bygningenes alder bør det gjøres en vurdering av den historiske verdien av bygningene. Bygningenes 

primærfunksjon har vært (og er) knyttet til eksisterende næring på stedet, herunder bygninger til 

lager,- kontor-, fabrikk- og produksjonsbygninger for produksjon av sildolje og fiskemel. Noen av 

bygningene har også tidligere vært i bruk som bolig (enebolig/internat/kaserne). 

Figur 9.Oversikt over SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet (jf. kap 1.2). Kilde: Nordlandsatlas. 
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Figur 10. SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet. Bilder hentet fra Google street view. 

 Naturverdier 

Det er registrert en rekke observasjoner av ulike fuglearter i planområdet og generelt i Nyholmsundet 

og Bodø havn. Planområdet vurderes imidlertid å ha liten naturverdi da området er relativt tett bebygd 

med tung industri og preges generelt av mye aktivitet.  

Like utenfor planområdet er det registrert en forekomst av skjellsand (verdi: svært viktig), men innspill 

fra Fiskeridirektoratet antyder at dette ikke er problematisk i forhold til de planlagte tiltakene. 

Det er ikke registrert fiske, gyte- eller oppvekstområder for fiskebestander i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Planområdet har liten eller ingen rekreasjonsverdi i seg selv og er ikke i bruk som rekreasjonsområde. 

Veien som går gjennom planområdet er i dag eneste atkomstvei til Nyholmen skanse som er registrert 

som et svært viktig friluftsområde (A-pluss). Området beskrives som et turmål for turister, spaserende 

og syklende, og med god utsikt mot havna og byen. Utforming og tilrettelegging av Burøyveien har 

stor betydning for hvordan tilgjengeligheten og attraktiviteten til Nyholmen oppleves. 
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 Trafikale forhold 

Burøyveien/Nyholmen som går gjennom planområdet er i dag kommunal vei, men er planlagt lagt om i 

ny trase nord for planområdet og vil etter gjennomført makebytte bli en del av forslagsstillers eiendom. 

Fartsgrensen gjennom planområdet er 30 km/t, mens det fram til planområdet og videre ut mot 

Nyholmen er fartsgrense 50km/t. 

De trafikale forholdene i området oppleves som utfordrende med tanke på trafikksikkerhet både for 

kjørende, gående og syklende i området, men også av hensyn til drift av sildolje- og 

fiskemelsfabrikken. 

Det er ikke registrert målinger for ÅDT langs Burøyveien/Nyholmen, men i august 2009 var ÅDT ved 

Dreyfushammaren 900. Det antas at trafikkmengden på Burøyveien er høyere i sommerhalvåret enn 

resten av året med tanke på turisme og økt besøksintensitet til Nyholmen skanse. 

Pr. i dag er det ikke etablert fortau eller gang- og sykkelvei langs Burøyveien, men dette blir etablert i 

forbindelse med omlegging av Burøyveien.  

Det er ikke kollektivtransport til Burøya. 

Forslagsstiller opplyser forøvrig om at hoveddelen av varetransport til og fra virksomheten går via båt. 

 Barns interesser 

Barn og unges interesser knyttes i dette området hovedsakelig til friluftsområdet Nyholmen og 

atkomsten til Nyholmen.  

 Universell tilgjengelighet 

Topografien i planområdet er rimelig flat og legger derfor til rette for universell utforming for atkomst og 

inngangsparti.  

 Teknisk 

infrastruktur 

Eksisterende kommunale 

vann- og avløpsledning har lav 

kapasitet og blir lagt om 

samtidig med omleggingen av 

Burøyveien. Området har ingen 

alternativ energikilde, 

fjernvarme mm., men det er 

regulert for avfallsenergianlegg 

i reguleringsplan for 

Langskjæret. Inntil videre er 

energiforsyningen elektrisk.  

 

Figur 11. Kart over vann og avløp 
for området. Nettstasjon er merket 
med rød firkant. Kilde: Bodø 
kommune, 04.01.19 
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 Grunnforhold 

Eksisterende bebyggelse ligger i dag på kote +3-5. 

Ifølge NGUs karttjenester består berggrunn (N50) av glimmergneis, lokalt med disthen, og kun 

tynt/usammenhengende lag av løsmasser. Deler av planområdet (i likhet med Burøya generelt) er 

bygd på utfylte masser i sjø. 

Området vurderes ifølge NGUs kartlegging å ha ingen eller minimal sjanse for marin leire. 

 Forurenset grunn 

Store deler av Burøya (inkludert planområdet) er avmerket på aktsomhetskart for forurenset grunn i 

Bodø, jf. kartutsnitt nedenfor. Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser i planområdet, jf. 5.12. 

 

 

Figur 12. Utsnitt fra Bodø kommunes aktsomhetskart for forurensede masser. Rød ring viser planområdets 

beliggenhet (jf. kap 1.2). Kilde: Bodø kommune.  

 Luftforurensning 

Bodø Sildoljefabrikk har over lang tid gjort utbedringer av sitt utslipp til luft og det har de senere årene 

blitt etablert nytt rensesystem.  

Så langt man kjenner til er forholdene ikke utover akseptable grenseverdier.  
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 Støy 

Området omfattes ikke av spesielt støyende virksomhet.  
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Arealformål 

Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 

Nr. 1) Bebyggelse og anlegg 

- Industri (felt BI, privat eierform) 

- Annen bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (felt 

BAA, privat eierform) 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (SKV), eierform offentlig 

- Gang-/sykkelveg (SGS), eierform offentlig 

- Annen veggrunn – tekniske arealer (SVT), eierform offentlig 

- Annen veggrunn – grøntareal (SVG), eierform offentlig 

 Industri (felt BI) 

Området regulert til industri (felt BI) omfatter et mindre areal i nordøstre deler av planområdet som i 

gjeldende plan er regulert til kjørevei og utgjør deler av eksisterende atkomstvei/Burøyveien. 

Forskyvningen av avkjørselen i ny plan gjør at det mest naturlig å gi området samme formål som i 

tilgrensende plan, som er industri. 

For dette området legges kommuneplanens bestemmelser vedr. byggehøyde og utnyttelsesgrad for 

sone 38 til grunn. Det vil si maks gesims inntil 15 m (kote 21) og %-BYA=100%.  

 Annen bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 
(BAA) 

Området merket som BAA på plankartet omfatter hele eksisterende virksomhet for Pelagia, Bodø 

sildoljefabrikk, samt eksisterende Burøyveien/Nyholmsveien, kai, flytebrygge og uregulerte sjøarealer. 

Innenfor området videreføres gjeldende reguleringsplanformål industri/lager, samtidig som det åpnes 

for at det kan fylles ut i sjø og etableres kai. Det har vært ønskelig å gi planen et romslig 

utbyggingsformål i stedet for å binde konkrete arealer til detaljerte formål, for på denne måten å gi 

planen den fleksibiliteten som er nødvendig for å unngå senere dispensasjonssøknader etc. 

For området settes %-BYA til 100 %, mens byggehøyder differensieres (jf. 5.6). 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter deler av planlagt ny trase for 

Burøyveien med tilhørende gang- og sykkelvei og annen veggrunn, samt justert, ny avkjørsel til 

Burøyveien med tilhørende annen veggrunn og eksisterende vei til Kvitberget. Det knyttes 

rekkefølgekrav for å sikre at den nye avkjørselen fra Burøyveien opparbeides som vist. 

For å sikre at man får en god tilpasning til veiene i tilgrensende planer, er det åpnet for at 

formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan justeres i byggesaken. 
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 Analyser og utredninger 

Forslagsstiller har fått kartlagt deler av området med tanke på miljøforurensning og grunnforhold. 

Disse vurderes som tilstrekkelig som grunnlag for planarbeidet, men det må senere gjøres 

geotekniske vurderinger knyttet til grunnforholdene i bukta hvor det planlegges utfylling og kai. 

 Planlagt arealbruk 

Forslagsstiller har planer om flere utviklingstrinn med delvis utbygging, ombygging og transformasjon 

av virksomheten, jf. utsnitt fra situasjonsplan under. Omleggingen av Burøyveien åpner også for nye 

muligheter med tanke på videreutvikling og det er derfor ønskelig å lage en så fleksibel og robust plan 

som mulig. 

Innenfor et kortere tidsperspektiv er det først og fremst ny tørkehall med nye kontorlokaler som er 

planlagt. Senere planlegges også rivning og ombygging av eksisterende lokaler i øst, flytting av tanker 

for å etablere ny parkeringsplass og utfylling i sjø i bukta mellom sildoljefabrikken og Andreassens 

rederi. 

 

Figur 13.Situasjonsplan fase 4-5 (utviklingsplaner på sikt) for området. Kilde: Norconsult. 
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 Utfylling i sjø 

Avgrensningen av planområdet mot sør er lagt et stykke ut i sjø slik at den sammenfaller med 

byggegrensen og fyllingsfronten på tilstøtende eiendommer utenfor planområdet på gnr/bnr 138/1868 

(mot Nyholmen) i sørvest og 138/1392 (mot Kvitberget) i øst.  

Arealene i sjø reguleres til utbyggingsformål (BAA) og det åpnes for muligheten til utfylling (for å utvide 

landarealet), samt etablere kai/flytebrygge. Arealet omfatter også eksisterende kai og flytebrygge med 

tilhørende fortøyning.  

Forslagsstiller ønsker å fylle ut i bukta mellom eksisterende/ny tørkehall og gnr/bnr 138/1868. Det er 

gjort innledende undersøkelser av grunnen i dette området, men før en eventuell utfylling må det også 

gjøres nærmere geotekniske vurderinger om planlagt tiltak. Det knyttes bestemmelser for å sikre at 

dette gjennomføres. Videre må grunneierne bli enig om fordelingen og eventuelt sambruk av arealet, 

samt om det ønskes fylt ut iht. potensialet i reguleringsplanen. 

På motsatt side av eksisterende kai (mot Kvitberget) er det et betydelig sjøareal avsatt til 

utbyggingsformål hvor det på nåværende tidspunkt ikke foreligger konkrete planer. Det er imidlertid 

planlagt ombygging og delvis rivning av eksisterende bebyggelse på landsiden ved dette arealet, og 

det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt med noe utfylling og/eller etablering av kai. Da det ikke er 

mulig å fastslå nøyaktig avgrensning mellom framtidig kai-, land- og sjøareal, vurderes det derfor som 

mest hensiktsmessig å regulere disse til samme arealformål (utbyggingsformål BAA) for å sikre større 

fleksibilitet. Det knyttes bestemmelser om geotekniske undersøkelser også i disse områdene dersom 

det skulle bli aktuelt med utfylling.  

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Den nye tørkehallen vil erstatte eksisterende tørkehall sørvest i planområdet og plasseres i hovedsak 

på samme fotavtrykk, se illustrasjoner fra arkitekt under. Mot sjøfroten er fasaden trukket lenger ut enn 

dagens tørkehall slik at fasaden (og gesims) vil være i flukt med eksisterende fabrikkbygning ved 

siden av. Dette med tanke på å gi et mer entydig og harmonisk uttrykk av området sett i fra sentrum.  

På toppen av den nye tørkehallen, mot gamle Burøyveien/Nyholmsveien, vil det bli etablert nye 

kontor- og kantinelokaler. Her er det tenkt at taket skal ha noen brekk for å differensiere uttrykket av 

bygget også mot Nyholmen.  
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Figur 14. Illustrasjon – Perspektiv, byggetrinn 1, jf.figur 5 Obs: Kun ment som illustrasjon av volum og uttrykk - 
Plassering av vinduer, innganger og detaljeringer kan bli endret. Kilde: Norconsult 

 

Figur 15. Illustrasjon av hvordan den nye tørkehallen vil se ut fra Bodø sentrum (byggetrinn 1), jf. figur 5. Obs: 
Kun ment som illustrasjon av volum og uttrykk - Plassering av vinduer, innganger og detaljeringer kan bli endret. 
Kilde: Norconsult 
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Figur 16.Illustrasjon - Perspektiv. Obs: Kun ment som illustrasjon av volum og uttrykk - Plassering av vinduer, 

innganger og detaljeringer kan bli endret. Kilde: Norconsult arkitekter 

 Byggehøyder 

I gjeldende reguleringsplan er byggehøydene 17 m fra planert terreng til gesims. Dette tilsvarer ca 

kote 20-23 (gesims/møne). Eksisterende bebyggelse er imidlertid flere steder høyere enn regulert 

byggehøyde og dette må hensyntas i ny plan. I tillegg er det ønskelig fra forslagsstillers side å ha 

større spillerom med tanke på framtidig utvikling for at det skal være hensiktsmessig å drive denne 

typen næringsvirksomhet på Burøya.  

Av hensyn til hvordan virksomheten oppleves sett utenifra, er de regulerte byggehøydene differensiert 

i soner med nedtrappet høyde mot Bodø sentrum og Nyholmen. I nord er byggehøydene satt til maks 

kote 44,0 (eksisterende tanker inntil kt. 38,1, men det kan bli behov for noe større tanker i fremtiden). 

Sentralt i planområdet er byggehøydene satt til maks kote 30,0 (eks. bebyggelse inntil kt. 26,0 og 

planlagt bebyggelse inntil ca kt. 29,0) og mot sjø/område for utfylling er byggehøydene satt til kote 

22,0 (hovedsakelig sjøarealer i dag, eks. bebyggelse inntil ca. kt. 15). I tillegg er det nødvendig å la 

enkeltstående elementer og tekniske installasjoner som rør, piper, kraner, sjakter etc kunne stikke 

utover den regulerte byggehøyden (men inntil kote +52, som er høyderestriksjonsflate for Bodø 

lufthavn). 
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Figur 17. Fasadeoppriss med kotehøyder. Øverst vises eksisterende situasjon, nederst vises fasadeoppriss med 

planlagt ny tørkehall. 
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 Byggegrenser 

Mot sjø følger byggegrensen samme byggegrense som er gitt for tilgrensende områder i øst og i 

sørvest, bortsett fra at det tas hensyn til eventuell framtidig utvidelse av eksisterende kai slik at den 

skal kunne ta imot større og mer moderne fartøy. Mot sjø er byggegrensen med andre ord 

sammenfallende med formålsgrensen og plangrensen der den ikke fremgår spesifikt av plankartet. 

De interne byggegrensene er ment for differensiering av byggehøyden for de ulike delene av 

planområdet.  

Mot Burøyveien er byggegrensen satt 4 meter fra annen veggrunn.  

Forøvrig gjelder Plan- og bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til 

naboeiendom, med mindre annen privatrettslig avtale foreligger. 

 Parkering 

I kommuneplanens arealdel 2018-2029 stilles det følgende krav til parkering for området: 

 

Framtidig bebygd areal (ikke medregnet tanker) utgjør ca. 4700 kvm BRA, som gir et krav til mellom 

24-47 parkeringsplasser for bil innenfor planområdet. 

I dag parkeres det i hovedsak bak eksisterende kontorbygning og «brakka» nordøst i planområdet og 

på asfalterte arealer rundt om i området. Det er ønskelig å få en mer samlet parkeringsløsning i 

framtiden og det er derfor planlagt å etablere en ny parkeringsplass i tilknytning til den nye 

tørkehallen. Her står det i dag to tanker og et verkstedbygg som planlegges flyttet/revet (ref. 

situasjonsplan) og det er beregnet at arealet kan gi mellom 30-40 parkeringsplasser. Nøyaktig 

utforming og beregning må tas i byggesak da det må ses i sammenheng med en eventuell ny 

avkjørsel ut mot den nye Burøyveien. 

 Trafikkløsning 

Avkjørselen fra Burøyveien beholdes, men strammes opp og forskyves noe i forhold til dagens 

situasjon. Veien er atkomstvei for sildoljefabrikken og eiendommene som grenser mot planområdet i 

øst.  Eierformen er offentlig.  

Manøvrering - Sporing:  

Avkjørselen er utformet som lokal veg, L1, i håndbok N100 (se illustrasjon under) og dimensjonert for 

vogntog. Det er lagt til breddeutvidelser iht. anbefaling i vegnormalen.  Sporinger viser at vogntog vil 

måtte krysse eget kjørefelt for å komme ut på Burøyveien, men at det kommer seg raskt inn i eget 

Sone B Parkering pr 100 kvm BRA 
 

 Bil (min/maks) Sykkel (min) 

Industri/verksted/lager 0,5 – 1,0 0,5 plass 
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kjørefelt når det svinger ut på Burøyveien («kjøremåte B»). Vogntog som kjører inn til planområdet vil i 

hovedsak holde seg innenfor eget kjørefelt gjennom hele svingen («kjøremåte A»).  

 

Figur 18. Tverrprofil for veg med 7m totalbredde. Kilde: Håndbok N100, figur C.5. 

Frisikt: 

Linjer for frisikt er vist på plankartet med øyepunkt 6 m fra vegkant og 45 meter stoppsikt.  

Punktsymbol på plankartet:  

Når Burøyveien legges om stenges avkjørselen som går ut mot Nyholmen. Dette er vist med symbol 

for stengt avkjørsel på plankartet i vest. Dette gjør samtidig at muligheten for gjennomkjøring i 

planområdet forsvinner, og det er derfor ønskelig å kunne etablere en ny atkomst til området til den 

nye Burøyveien. Dette er tegnet på situasjonsplanen og vist på plankartet med pil. Nærmere 

plassering må avklares i byggesaken. 

Øvrig: 

Det er inngått avtale om makebytte med Bodø kommune i forbindelse med omlegging av Burøyveien 

og Nyholmen. Makebyttet vil bli gjennomført når det nye veianlegget er ferdigstilt. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

Det etableres ny, kommunal VA-ledning i den nye Burøyveien. Kum for tilknytning til VA etableres 

samtidig og eksisterende avløpsledning fra Bodø Sildoljefabrikk legges om og sikres slik at den 

tilfredsstiller gjeldende krav. 

Det må ellers tas hensyn til eksisterende vann og el i grunnen. Flytting, nærbygging mm. må avklares 

med kabeleier.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Den delen av Burøyveien som ligger innenfor planområdet, med tilhørende tekniske anlegg og gang- 

og sykkelvei, er offentlig. Etablering, drift og vedlikehold vil gjøres av Bodø kommune.   

 Forurenset grunn 

Det er gjennomført miljøundersøkelser bukta hvor det planlegges utfylling i sjø (Rambøll,2009) og på 

land (Norconsult, 2019) i forbindelse med planlagt, ny tørkehall.  

I prøvepunktene fra sjø ble det påvist forurensning fra tungmetaller og TBT i høye konsentrasjoner 

ved alle 8 prøvepunkter. TBT er den mest fremtredende parameter i forhold til forurensningsgrad (fra 

klasse 3-5). Det må utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i dette området.  
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Figur 19. Oversikt over prøvepunkter i forbindelse 
med miljøtekniske undersøkelser utført av 
Rambøll i 2009. Av totalt 8 prøvepunkt ligger 
prøvepunkt 1-4 innenfor planområdet (sør for 

eksisterende bru). Planavgrensning, jf. kap 1.2. 

På land ble det gravd to sjakter utenfor 

eksisterende tørkehall og tatt prøver i 

løsmassene ned til fjell. I begge sjaktene ble 

det funnet forurensede masser i 

tilstandsklasse 4. Forurensningen består av 

avfall og forurenset grunn. Det er utarbeidet 

tiltaksplan for håndtering av de forurensende 

massene på land (godkjent av Bodø 

kommune, 30.04.19). 

Figur 20. Prøvepunkt/sjakter på land. Kilde: 
Norconsult, felt- og resultatrapport etter 
prøvegraving for forurenset grunn ved et mindre 
tiltaksområde ved Bodø Sildoljefabrikk (2019). 

I veileder TA2553/2009 gjelder følgende 

akseptkriterier for hhv. topp- og 

dypereliggende jord for industriområder:  

• Toppjord (0-1 m under terreng): Tilstandsklasse 3 eller lavere 

• Dyp jord (> 1 m under terreng): Tilstandsklasse 3 eller lavere (tilstandsklasse 4 og 5 kan 

aksepteres med risikovurdering) 

Dersom det blir behov for å transportere ut masser utenfor tiltaksområdet gjelder ikke lenger veileder 

TA 2553/2009. Massene skal da klassifiseres etter avfallsforskriften.  
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Figur 21. Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA 2553 - Helsebaserte tilstandsklasser. 

 Grunnforhold 

Rambøll gjennomførte grunnundersøkelser samtidig som det ble gjort miljøundersøkelser. Rapporten 

inneholder ingen geotekniske vurderinger og det må derfor suppleres med senere utredninger for å 

avklare stabilitet i grunnen i forhold til planlagt utbygging og utfylling i sjø. Av foreliggende 

grunnundersøkelse kan følgende resultater trekkes fram: 

• Terreng: Sjøbunnen er fallende mot sør-øst på sørsiden av brua og fallende mot nord-vest på 

nordsiden av brua. 

• Løsmasser: Liten motstand ned til ca 3-6,5m sør for brua og ca 4-7m nord for brua før noe 

fastere masser under. Prøvepunktene viser leire med varierende innslag av silt, gruskorn, 

kalkkonkresjoner og skjellrester. Massene karakteriseres som bløte. 

• Fjell: Fjell er registrert ved dybder 0,5-12,2 m under sjøbunnen/terreng, og det er utført 

fjellkontroll ca 1,9-3,5m ned til fjell.  

 

Figur 22. Oversikt prøvepunkt og totalsonderinger ifm. grunnundersøkelse. Kilde: Rambøll 2009. 

 Klima 

Områdets plassering ved sjøkanten gjør at det kan være spesielt utsatt i forhold til klimapåvirkning, 

ekstremvær og vind. Ifølge karttjenesten «Se Havnivå» legges estimert havnivåstigning sammen med 

inntreff av 200- og 1000års flom. Ifølge denne beregningen vil hoveddelen av planområdet ligge over 

vann selv ved inntreff av 1000 årsflom i 2090.  
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Figur 23. Viser oversvømte områder ved inntreff av 1000-årsflom i 2090. Kilde: Kartverket/Se havnivå 

I kommuneplanens arealdel er 298 cm satt som laveste høyde for overflate gulv av hensyn til framtidig 

havnivåstigning, men dette er ikke medregnet påvirkning fra bølger. For å hensynta dette legges det 

inne bestemmelse om at overflate gulv minimum skal ligge på kote +3,40. 

Overflate gulv for den nye tørkehallen vil forøvrig ligge ca. på kote 3,6 for å få en god overgang til 

eksisterende fabrikkbygning ved siden av. 

 Støy 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal 

håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442.  

Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan ulemper for nærområdet skal håndteres i bygge- 

og anleggsfasen. Planen skal være godkjent før det kan gis rammetillatelse. Detaljert plan for 

beskyttelse av omgivelsene skal være skriftlig godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
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 Skjema for risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Stabilitet i grunnen hvor det 
planlegges utfylling i sjø og kai ved 
ny tørkehall er ikke avklart. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 Området er merket på 
aktsomhetskart for flom, men 
eksisterende og planlagt bebyggelse 
antas å ligge høyere enn inntreff av 
1000årsflom. Bestemmelse om 
minste gulvhøyde legges til grunn.  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger, 
men ifølge NGIs kartlegging er nivået 
moderat til lav i dette området.  Det 
er lovpålagt krav om radonsperre i 
alle nye bygninger hvor det 
oppholder seg mennesker. 
 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

 
 

Tankanlegg for ST1 utgjør fare for 
storulykke dersom eksplosjon skulle 
inntreffe. Området er avmerket i 
kommuneplanen under hensynssone 
for brann-/eksplosjonsfare, H350. 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 
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• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

 Høyspentledning i grunnen. 

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Tilstrekkelig brannvannforsyning må 
dokumenteres i byggesaken.  

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

 Kun via Burøyveien, men også mulig 
med brannslukking fra sjøsiden.   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

 Forurensning er påvist, ref. 5.11. 

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  
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 Avbøtende tiltak/løsninger for risiko og sårbarhet 

 Grunnforhold 

Tiltak/Bestemmelse: Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at grunnen har 

tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 

 Framtidig havnivåstigning 

Tiltak/Bestemmelse: Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot naturpåkjenninger. Overflate gulv skal minimum ligge på kote +3,40 

(NN2000) eller etter siste anbefalte nivå. 

 Brann- og eksplosjonsfare 

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Langskjæret deponi (plan-Id 2017006) ble det 

gjort en vurdering av storulykkesrisiko i forhold til ST1 sitt anlegg. Vurderingene anses å være 

representative også for denne planen ettersom arealbruken man tilrettelegger for og avstanden til 

tankanlegget er tilnærmet lik. Deler av planområdet i denne planen inngår også i reguleringsplan for 

Langskjæret.  

Avgrensningen på hensynssonen i kommuneplanen er satt 300 meter fra tankanlegget, som beregnes 

som en ytre grense for hvor det bør være restriksjoner for tilrettelegging av visse typer arealbruk, for 

eksempel boliger. For industrivirksomhet er det ikke nødvendig med begrensninger utenfor midtre 

sone. I forhold til Bodø sildoljefabrikk ligger hoveddelen av eiendommen innenfor det som vurderes 

som «ytre sone», mens en mindre del ligger utenfor ytre sone.  

Tiltak/bestemmelse: Det stilles krav i bestemmelsene om at alle nye bygninger skal ha sikker 

rømningsvei ut mot Nyholmen slik at det vil være mulig å evakuere mennesker i området dersom det 

skulle inntreffe en uønsket hendelse ved tankanlegget på Burøya. Det vurderes utover dette ikke 

nødvendig med restriksjoner med tanke på å etablere ny industri i området. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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 Brannslukking 

Tiltak/bestemmelse: Dokumentasjon på at bygget/anlegget får tilstrekkelig vann til brannslukking og til 

eventuelle sprinkningsanlegg skal dokumenteres før igangsettelsestillatelse kan gis. 

 Forurensning 

Tiltak/bestemmelse: Det skal utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede masser der det ikke 

er gjort. Denne skal godkjennes av Bodø kommune. Forøvrig gjelder generell aktsomhetsplikt ved 

planlagte gravearbeid. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med overordnede planer. En mindre formalitet er at soneinndelingen i 

kommuneplanens arealdel må oppdateres da de ikke lenger gir riktig beskrivelse av området, ref. kap. 

3.1. 

 Stedets karakter 

Gjennomføring av planforslaget vil åpne for at området skal kunne videreutvikles for en mer 

fremtidsrettet drift, med mer moderne næringsarealer og høyere estetisk kvalitet enn dagens 

bygninger.  

 Landskap 

Det som er igjen av den naturlige kystlinjen i planområdet vil forsvinne når bukta fylles ut. Dette føyer 

seg inn med det omkringliggende landskapsmiljøet på Burøya der store deler av kystlinjen allerede er 

utfylt eller planlegges utfylt. 

 Sol/skygge 

Planlagt bebyggelse vil gi ubetydelig konsekvens for sol-/skyggeforhold da området allerede er 

bebygd av industri og at det ikke er boligbebyggelse i nærheten.  

 Byggehøyde 

Et sentralt element i reguleringsplanen er at de regulerte byggehøydene økes i forhold til gjeldende 

plan. I første omgang har dette vært nødvendig for å ivareta eksisterende bebyggelse som flere steder 

er høyere enn den regulerte byggehøyden. Videre har det også vært ønskelig å øke byggehøydene 

på sentrale deler av området for å tilrettelegge for framtidig utvikling, herunder også planlagt, ny 

tørkehall med kontorer, kantine osv.  

Den samlede vurderingen er at dette i liten grad vil påvirke inntrykket av området sett i fra Bodø 

sentrum. Dette med tanke på at området flere steder er bebygd med høyere bebyggelse og at 

silhuettvirkningen i landskapet i liten grad vil endres. Videre vil de nedtrappende byggehøydene mot 

Bodø sentrum og Nyholmen bidra til å tone ned inntrykket av bebyggelsen sett utenifra.  

For å unngå at ny bebyggelse oppleves ruvende i landskapet og/eller tar oppmerksomheten fra 

naturen rundt og utsikten mot Landegode, bør det legges stor vekt på god kvalitet i farge, materialvalg 

og arkitektonisk utforming. 
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 Kulturhistoriske verdier 

Flere av de SEFRAK-registrerte bygningene i planområdet planlegges revet på sikt for å gi rom for 

nye og mer funksjonelle næringsbygg. Bygningene er datert til begynnelsen av 1900-tallet (1900-

1924) og representerer en viktig historisk næring for Bodø. Som en del av det eksisterende miljøet kan 

man derfor si at bygningene har noe kulturhistorisk verdi, men som enkeltstående bygg vurderes de å 

ha få kvaliteter som skulle tilsi at bygningene må bevares. De kulturhistoriske konsekvensene 

vurderes derfor å bli minimale og mindre enn gevinstene ved å åpne for modernisering og videre drift 

av sildolje- og fiskemelsfabrikken.  

Forøvrig gjelder generell aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner.  

Ingen må, uten at det er gitt særskilt tillatelse til det, sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte skjemme automatisk fredet kulturminne 

eller forårsake fare for at slikt kan skje. 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, 

skal arbeidet stanses og melding sendes til vedkommende myndighet med det samme.  

 Forholdet til Naturmangfoldloven 

Vi har sjekket planområdet mot tilgjengelige databaser for naturverdier og ikke funnet spesielle 

naturverdier eller forekomster som kan trues/ødelegges av de planlagte tiltakene. 

Skjellsandforekomsten sør for planområdet vurderes å være ivaretatt med tanke på avstanden de 

ligger i forhold til planområdet og at det ikke er planlagt noen inngrep i sjø utover utfylling i bukta. 

Utfylling i sjø bør primært skje på høsten og tidlig vinter, da det er den perioden av året hvor 

kystsonen ligger mest i ro, og påvirkningen på marint liv vil være minst. 

Basert på tilgjengelig datagrunnlag i området har vi vurdert kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig og 

anser risikoen for konflikt som liten. Dette også med tanke på at planområdet ligger i et område som 

allerede er sterkt preget av menneskelig aktivitet, næringsvirksomhet, trafikk, infrastruktur og generelt 

mye aktivitet. 

 Trafikale forhold 

Omlegging av Burøyveien med etablering av gang- og sykkelvei vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet i 

området. For forslagsstiller vil omleggingen innebære at det blir slutt på gjennomfartstrafikk gjennom 

området, noe som også bidrar til enklere drift og større fleksibilitet i forhold til bruk av egne arealer. 

 Rekreasjon og fritidsopplevelser 

Omlegging av Burøyveien og etablering av gang- og sykkelvei gir bedre tilgang til friluftsområdene på 

Nyholmen. 

 Barns interesser 

Barns interesser i dette området er hovedsakelig knyttet til tilgangen til fritidsområdet på Nyholmen og 
trafikksikkerhet, ref. pkt. 6.5 og 6.6. Det knyttes ingen negative konsekvenser for barns interesser ved 
gjennomføring av tiltaket. 
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 Bomiljø 

Bokvalitet vurderes i dette tilfellet hovedsakelig å være knyttet til boliger med utsikt mot Burøya og 

sildoljefabrikken. Tiltaket vurderes ikke å gi noen negative virkninger på bomiljø. 

 Støy 

De planlagte tiltakene vil ikke gi konsekvenser i form av økt støy utover anleggsperioden. 

 Sosial infrastruktur 

Ingen konsekvenser.  

 Universell utforming 

Ivaretas i henhold til krav i teknisk forskrift. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Bodø kommune vil stå for gjennomføring av kommunal vei (omlegging av Burøyveien) og tilhørende 

gang- og sykkelvei. I tillegg har kommunen ansvaret for å gjennomføre makebyttet i forbindelse med 

omlegging av Burøyveien/Nyholmen. Offentlige gebyrer deles likt mellom Pelagia og Bodø kommune.  

 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i forbindelse med planprosessen.  

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø eller samfunn.  
 


