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Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring 

- detaljregulering av Burøyveien 10 

 

Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, 

behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:  

 

VEDTAK  

 

Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med planid 2019002 Burøyveien 10 ut 

til høring og offentlig ettersyn.  

 

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A3, merket Bodø kommune datert 19.09.2019 og i 

bestemmelser sist endret 02.10.2019, og planbeskrivelse datert 07.10.2019.  

 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10. 

 

Sammendrag  
Hensikten med planen er å legge til rette for industribebyggelse og kai. Planområdet er i dag utbygd 

med industribebyggelse. Rammetillatelse er gitt med dispensasjon, - under forutsetning at det lages 

detaljreguleringsplan for området slik KPA forutsetter. Kai er ikke bygget.  

 

Løvold Industri AS ønsker muligheter for å bygge kai en gang i framtiden. Planforslagets område 

for kai er en forlengelse av innregulert kai i tilgrensende eiendom mot sørvest.  

 

Rekkefølgebestemmelser vil gjelde for: utomhusplan, ulempeplan for anleggsfasen kai, 

kulturminner, geotekniske undersøkelser ved etablering av kai og / eller utfylling i sjø, 

miljøundersøkelser ved tiltak som berører sjøbunnen. 

 

Utnyttelsen av området er i tråd med overordnede føringer og krav i gjeldende KPA. Planprosessen 

har ikke påvist noen interessekonflikter. Adkomst og teknisk infrastruktur er allerede utbygd.             

 

Planforslaget anses å være i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planforslaget oppfyller 

de krav som er satt i oppstartsmøtet og de formelle kravene i plan- og bygningsloven for 

reguleringsplaner.  

 

Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

Dato:  ........................................................ 08.10.2019 

Saksbehandler:   .............................. Trond Eivind Åmo               

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 52 12 

Deres ref.:   ..................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 82750/2019 

Saksnr./vår ref.:   ...................................... 2018/15940 

Arkivkode:   ............................................................ L13 
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Saksopplysninger  
 

Oppstart  

Oppstartsmøtet ble avholdt den 05.02.2019 og annonsert den 20.02.2019. Det ble avklart i 

oppstartsmøtet at planen ikke krevde planprogram med konsekvensutredning. 

 

Bakgrunn 

Løvold Industri AS har oppført et næringsbygg for produksjon av EPS på tomten. Rammetillatelse 

er gitt med dispensasjon, - under forutsetning at det lages detaljreguleringsplan for området slik 

KPA forutsetter. Ved siden av industriformål ønsker en å legge til rette for å bygge kai mot 

Nyholmsundet. 

 

Innspill  

Det kom inn 9 innspill og uttalelser til planen. Disse var: 

 

 Fylkesmannen i Nordland 

 Nordland fylkeskommune 

 Direktoratet for mineralforvaltning 

 Kystverket 

 Arbeidstilsynet 

 Bane Nor 

 Bodø Havn KF 

 Statens vegvesen 

 Avinor 

 

Det vises til kapittel 3.3 i planbeskrivelsen vedrørende merknadsbehandling. 

 

Om området  

Planområdet ligger på nordsiden av Burøya i Ytre havn. Løvold industrier har et eksisterende 

industribygg som gjennom dispensasjon er gitt tillatelse til en utvidelse. Øvrig teknisk infrastruktur 

er opparbeidet. 

 

Planstatus  

I gjeldende kommuneplans arealdel er området avsatt til næringsformål. Overordnet KPA 2018-

2030 vedtatt 14.06.18. For sone 38.02 tillates U-grad på 100 % BYA og gesimshøyde på 15 m. 

Området er uregulert. 

 

Om tiltaket  

Innenfor området tilrettelegges det for reguleringsplanformål industri/lager, samtidig som det åpnes 

for etablering av kai. Det legge opp til å følge kommuneplanens arealdel 2018-2030s bestemmelse 

om høyde og utnyttelsesgrad. 

 

Rekkefølgebestemmelser 

Det er tatt med rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

 

• Ulempeplan for anleggsfasen kai 

• Kulturminner 

• Geotekniske undersøkelser ved etablering av kai og / eller utfylling i sjø 

• Miljøundersøkelser ved tiltak som berører sjøbunnen 
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ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 

tiltak i forbindelse med dette planarbeidet.  

 

Byplansjefens vurdering og konklusjon  
 
Vurdering  
Planforslaget er i tråd med overordnet plannivå. Planforslaget er utarbeidet slik at det gir mulighet 

for en dynamisk og robust utvikling av næringsområdet. Planforslaget gir også mulighet til 

etablering av kai slik at man kan få et helhetlig sjørettet næringsareal. 

 

Konklusjon  
Planforslaget anses å være i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planforslaget oppfyller 

de krav som er satt i oppstartsmøtet og de formelle kravene i plan- og bygningsloven for 

reguleringsplaner.  

 

Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

BODØ KOMMUNE 

 

Med hilsen 

 

 

 Annelise Bolland  

 Byplansjef  

 

 

 

  Trond Eivind Åmo 

  Arealplanlegger 
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