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Uttalelse vedrørende planoppstart for detaljregulering av 
Nepåkeren i Bodø kommune, 

Vi viser til deres brev av 25.03.2019. 

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. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra år 1917 er automatisk freda i følge kml. 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
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Innspill til detaljregulering - Nepåkeren, Bodø kommune 

 
Viser til «Varsel om planoppstart for detaljregulering av Nepåkeren i Bodø kommune, Plan 
ID 2019005» datert 25.03.2019. 
 
Så vidt vi kan se av kartet grenser Bodin kirkegård til det arealet som er omfattet av den 
aktuelle reguleringen, dog atskilt av Bodøveien som ligger imellom. 
Vi finner det derfor naturlig at Sør-Hålogaland bispedømmeråd uttaler seg i saken. 
 
I denne tidlige fasen vil vi gjøre oppmerksom på følgende: 
- Planbestemmelsene må legge klare begrensninger med hensyn til høyde på bygninger og 
innsyn mot kirkegården. 
- En gravplass er en naturlig del av lokalsamfunnet og bør være både synlig og tilgjengelig 
for allmennheten samtidig som den skal ivareta menneskers behov for et egnet sted der de 
kan sørge og minnes sine avdøde. 
 
Vi går ut fra at det også utover i prosessen vil bli flere muligheter for å uttale seg om mer 
konkrete detaljer i utbyggingen, og imøteser den videre framdriften med interesse. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan-Kjell Jonassen  
stiftsdirektør Omar Aardal 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Rambøll Norge AS v/ Bjørnar Rutledal            Pb 427 Skøyen 0213 OSLO 
 



•f( Bodø Energi
BE Varme AS
Postboks 1410, 8002 BODØ

RambØll Norge AS Telefon: 75 54 51 00

v/BjØrnar Rutledal www.bodoenergi.no

Hoffveien 4
0213 SkØyen

Att.:

Deres ref.: Deres brev av: Vår ref.: Dato:

26.04.19

Innspill til detaljreguleringsplan for Nepåkeren.

Det vises til varsel om oppstart arbeid med detaljreguleringsplan for Nepåkeren.

Området utgjør ca 55,2 daa.

Kommunen har gjennom sin klima- og energiplan lagt vekt på å få redusert
klimagassutslipp og skape en miljøvennlig by, og det fokuseres på fornybare og
effektive løsninger. Bodø kommunes Smart by-satsing legges det også vekt på nye
energiformer og nullutslippsbygg for å redusere klimagassutslipp.

BE Varme kan bidra ved å levere fornybar og miljøvennlig varme til byggene i
Bodø.

Fjernvarme kan også benyttes til fossilfri oppvarming og uttørking på byggeplasser,
noe som bidrar til reduksjon av lokal luftforurensning og reduksjon av effekttopper
i strømnettet.

I vurderingen om BE Varme skal kunne levere fomybar og miljøvenning varme
legges det vekt på om bygget/området ligger innenfor fjernvarmekonsesjon og i
nærheten av eksisterende fjernvarmenett.

Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme gitt av Norges
vas sdrags — og energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av
eksisterende nett.

Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø
Bankgiro: 1503.39.57332 - Organisasjonsnr.: 988 604 607



Kommunen har i vedtak PS 11/31 innført tilknytningsplikt innenfor området for
fj ernvarmekonsesjon når fj ernvarmekonsesjonær har bekreftet at fj ernvarme kan
leveres.

BE Varme vil i utgangspunktet levere fornybar varme til det planlagte området noe
som innebærer at bygningen må ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for det
totale varmebehovet til bygget (gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til
leiligheter og fellesareal, gulvvarme, varmt tappevann).

Konsesjonskart.

Stikkledning vil måtte bygges fra hovedtrase til planlagte eiendom. Nedenfor visen
en grov skisse over dette. BE Varme bes komme tidlig inn i prosessen for å avklare
detalj er.

Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø
Bankgiro: 1503.39.57332 - Organisasjonsnr.: 988 604 607



Det vil bli beregnet en tilknytningsavgift i samsvar med energilovens § 5-5 som
beregnes for hvert enkelt tilfelle for overnevnte stikk.

Mer informasjon og tekniske retningslinjer ligger på www.bevarme.no.

Med vennlig hilsen
BE Varme AS

Monica Andreassen
Direktør
48996154

Besøksadresse: Energihuset, Jembaneveien 85, 8006 Bodø
Bankgiro: 1503.3957332 - Organisasjonsnr.: 988 604 607
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Bodø kommune - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 
Nepåkeren - Plan ID 2019005 - Uttalelse fra Avinor 

 
 
Vi viser til Deres brev av 25.03.2019 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Nepåkeren, plan ID 2019005, i Bodø kommune. 
Nordland fylkeskommune ønsker å regulere området til offentlig eller privat tjenesteyting. 
Hensikten med planen er å etablere et bussdepot på området. I tillegg skal det i planarbeidet 
undersøkes om kommunale funksjoner kan plasseres på tomten. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. 
 
Planområdet ligger ca. 1810 – 2200 meter øst/nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved 
Bodø lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
 
Planområdet ligger innenfor følgende høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen 
(ENBO-P-08) for lufthavnen, hjemlet i og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015: 

 Innflygingsflaten til bane 25 (fra øst), jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.425. 

 Utflygingsflaten fra bane 07 (mot øst), jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.435. 
 
Den dimensjonerende høyderestriksjonsflaten for planområdet vil være utflygingsflaten fra bane 
07. Restriksjonshøyden (utflygingsflaten) ligger på kote 47 meter over havet (moh) i vestre ende av 
planområdet, og stiger lineært mot øst med 2 % helling til kote 54 moh i østre ende av 
planområdet. 
 
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 17 – 24 moh. Det må i planbestemmelsene 
legges inn maksimale tillatte byggehøyder for hvert enkelt utbyggingsformål som ikke er i strid med 
utflygingsflaten fra bane 07 (hinderflate) i restriksjonsplanen for lufthavnen. 
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Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene (utflygingsflaten 
fra bane 07) i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. 
Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av hensyn til flysikkerheten. 
Dersom det skal benyttes mobilkran som gjennomtrenger hinderflatene (utflygingsflaten fra 
bane 07), må tiltakshaver på forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av kranbruken. 
Avinor må innhente tillatelse om godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan 
behandles. Det stilles krav om at mobilkranen er utstyrt med fast rødt hinderlys på 
bomspissen og at den må kunne senkes i forbindelse med flyginger til/fra Bodø lufthavn. 
Tiltakshaver skal før mobilkranen kan tas i bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med 
varslingsrutiner for direkte kontakt mellom kontrolltårnet ved Bodø lufthavn og ansvarlig 
kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse etter anerkjent 
standard for å sjekke ut om kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten. 

 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011 
 
Midlere BRA-krav er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC25 med 21 moh. Da terrenget ligger på 17 
til 24 moh, vurderes BRA-krav å være lik terrenghøyde i planområdet. 
 
Det er imidlertid relativt god avstand og akseptabel horisontal siktvinkel fra LOC25/GP25 til 
planområdet slik at BRA-krav kun omfatter bygg med tre etasjer eller mer over bestående terreng.  
 
Vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg og infrastruktur aksepteres bruk av mobilkran med 
kranarm opp til 40 meter over terreng uten krav til radioteknisk vurdering. Det er ikke tillatt med 
bruk av tårnkran, jf. punkt 2 over. 
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Krav til radiotekniske vurderinger 
Dersom det skal etableres nye bygg med tre etasjer eller mer over bestående terreng, skal 
det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering 
og fasaderetning.  
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 40 meter over terreng, skal det sendes søknad 
til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på mobilkranen.  
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 
vurdering for nytt bygg og bruk av mobilkran. 

 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).  
Bestilling sendes til:  
Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
mailto:post@avinor.no
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4. Farlig eller villedende belysning 
 
Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 25 er det vurdert med hensyn til farlig eller 
villedende belysning i forbindelse med innflyging til lufthavnen fra øst, jf. EASA-krav AMC1 
ADR.OPS.B.015(a) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c). Det er særlig lys som på grunn av 
intensitet, utforming eller farge, som kan medføre en fare for flysikkerheten eller være villedende 
ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av flyplassbelysningen. Reklameskilt bør 
prosjekteres med dempere. Det er avgjørende at belysningen rettes mest mulig ned mot bakken. 
Dette gjelder også for anleggsmaskiner/lastebiler, kraner og bruk av flomlys på tomten i 
anleggsperioden. 
Dersom det kommer inn klager fra piloter i forbindelse med innflyging, vil Avinor kunne kreve at 
lysbruken endres. 
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Farlig eller villedende belysning  
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø lufthavn skal det utarbeides en 
belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og 
godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden. 

 
 
 
5. Turbulensvurderinger 
 
Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen kan skape uønsket turbulens, som vil 
være uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende 
med hensyn til turbulenspåvirkning for rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de 
vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende 
terreng som er større enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje. Dersom denne høyden 
overskrides, må tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en 
turbulensanalyse. En slik vurdering vil ta hensyn til tiltakets utforming, lokale vindforhold 
(vindretning og styrke, samt turbulensintensitet), vanlig banebruk, hvor turbulens kan inntreffe, 
hvilke flytyper som kan bli påvirket, hvilken fase i avgang/landing kan bli påvirket, hvor ofte 
problemet kan oppstå, risiko for personell og materiell etc. 
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EASA-krav CS 
ADR-DSN.B.015 med tilhørende veiledning GM1 ADR-DSN.B.015 (b) samt AMC1 
ADR.OPS.B.075: 
 

Turbulensforhold ved Bodø lufthavn 
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som 
er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 
forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 
godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket 
forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til 
rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet 
vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  
Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 
tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. 
Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 
Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar. 
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6. Flystøysoner  
 
De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 
SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 
arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 
fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1).  
Planområdet ligger innenfor gul flystøysone, i midtre del av støysonen. 
 
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), punkt 3.2.1, er 
hovedregelen at gul støysone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å 
tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 
I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak 
tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt 
bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer 
ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge 
samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. 
Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering 
av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. 
 
Det må presiseres at gul flystøysone starter ved Lden 52 dB, mens den for vegtrafikk støy starter 
ved 55 dB. 
 
Det må formuleres en planbestemmelse som ivaretar fremtidig støyømfintlig bebyggelse innenfor 
planområdet. Når det gjelder eventuell næringsvirksomhet, må lydkravene etter TEK17 legges til 
grunn. 
 
 
7. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte planbestemmelser for følgende tema ikke innarbeides i 
detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen, jf. Plan- og 
bygningsloven § 5-4: 

 Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn (punkt 2). 

 Krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3). 

 Farlig eller villedende belysning (punkt 4). 

 Turbulensforhold (punkt 5). 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Bodø kommune, Fylkesmannen i Nordland 
    



Innspill til reguleringsplan for Nepeåkeren 
i Bodø 
 

 

Jordvern Nordland vil protestere på planer om å bygge ned matjord i Bodø. 

Det tar lang tid å opparbeide gode arealer til matproduksjon, tilbakeføring etter 

at arealene er bygget ned, er nærmest umulig. Ved å gjennomføre planen vil 

verdifullt areal gå tapt. Vi er sikre på at dyktige planleggere i Bodø kommune 

kan finne andre arealer til den planlagte aktiviteten på Nepeåkeren. 

Siden arealet ligger i tilknytning til andre dyrkede arealer, gir det mulighet for 

god utnytting i landbrukssammenheng.  
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Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Nepåkeren i Bodø 

kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 25.03.2019. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Formålet med planarbeidet er å etablere et bussdepot på området. I tillegg skal det i 

planarbeidet undersøkes om kommunale funksjoner kan plasseres på tomten. 

Reguleringsformålet ønskes å være offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

Vårt innspill: 

Planområdet ligger mellom det vestlige tunnelpåhugget til Bodøtunellen som nylig er åpnet 

og dagens trefeltsveg. Vi forutsetter at atkomsten til planområdet blir via det nye 

sidevegsanlegget som er bygd i forbindelse med den nye rv. 80. Det planlegges ny arealbruk 

på Nepåkeren som ikke er entydig definert i oppstartsvarselet. Sidevegsanlegget for rv. 80 er 

ikke dimensjonert for den nye arealbruken som planlegges på Nepåkeren. Det bør derfor 

lages en trafikkanalyse som danner grunnlag for dimensjonering av atkomsten via 

Børsingveien i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Endringer i 

reguleringsplanen for rv. 80 må sendes Statens vegvesen for gjennomgang i før offentlig 

ettersyn. 

 

I det nye vegsystemet for rv. 80 er det regulert en voll sør for atkomstvegen ved 

tunnelåpningen. Vollen er innlemmet i området som det nå er meldt planoppstart for. 
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Arealplanen for rv. 80 ble endret med denne vollen gjennom planendring vedtatt i 2012. 

Vollen ble utvidet for å skape et sammenhengende vegetasjonsbelte langs rv. 80 fra 

Obersthaugen til Kalvhaugen. Den vil også vil fungere som støyvoll mot bebyggelsen på 

Grønnåsen og det må derfor ikke gjøres planendringer for denne delen av reguleringsplanen 

for rv. 80. Det er viktig at reguleringsplanen for Nepåkeren legges i plangrensen for rv. 80-

planen, slik at den planlagte vollen ikke blir berørt.    

 

I øst er den nye gang- og sykkelvegen som Statens vegvesen har bygd innlemmet i 

planområdet for Nepåkeren. Plangrensen for Nepåkeren må også her legges slik at rv. 80-

planen ikke blir berørt. 

 

Siden denne reguleringsplanen ligger nær og kanskje griper inn i reguleringsplanen som 

Bypakke Bodø har under utbygging, er det viktig at det holdes nær kontakt og dialog med 

Statens vegvesen i planprosessen.  

 

Kontaktpersoner: 

Bypakke Bodø: Ole Wiggo Nerva telefon 90 09 00 16. 

Vegavdeling Nordland: Jørn Ø Olsen telefon 90 99 50 14. 

 

Statens vegvesen ønsker i tillegg at reguleringsplanen sendes til oss på forhåndshøring før 

den legges ut til offentlig høring. 

 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

John Alvin Mardal 

seksjonsleder Jørn Ø Olsen 
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Vedr. varsel om oppstart for detaljregulering av Nepåkeren i Bodø 
kommune - Plan ID 2019005 
 
Vider til varsel om oppstart for detaljregulering av Nepåkeren i Bodø kommune, der formålet med reguleringen 
er å regulere til offentlig eller privat tjenesteyting. Forsvarsbygg uttaler seg i den hensikt å ivareta Forsvarets 
interesser i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven. 

Forsvaret har interesser i dette området i form av dets plassering inn mot Bodin leir og Forsvares boligområde 
som ligger like utenfor leirgjerdet. I tillegg må det påregnes å støte på militær infrastruktur i planområdet. 

Vi har tidligere vært i møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune vedr. dette planforslaget og vi 
tilbakemeldte i møtet følgende forhold som må hensynstas: 

1. Innsyn til militært område – gjelder både innsyn til Bodin leir og Forsvarets boligområde. Det må i 
planbestemmelsene tas inn begrensninger i byggehøyde slik at både militær aktivitet og militært 
personell blir skjermet for innsyn. 

2. Støy – Forsvarets boligområde må skjermes for støy og bestemmelser om støyreduserende tiltak må 
tas inn ihht. T-1442. 

3. Adkomst – I tillegg til hovedadkomst til Bodin leier, må også adkomst til Forsvarets boligområde via 
Børsingveien og gangareal til Bodin leir sikres på en tilfredsstillende måte. 

I varslet om planstart inngår også kunngjøring om oppstart om forhandling av utbyggingsavtale. I Pbl § 17-3 
heter det bla.: 

«Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak 
som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til 
utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter 
avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning 
den aktuelle utbygging påfører kommunen». 

Fra Forsvarsbygg sin side er det i tillegg et viktig prinsipp at fordelingen av kostnader skjer etter 
rimelighetsprinsippet og den konkrete nytten Forsvaret evt. har av tiltaket. 

  
Odd Arnold Graabræk  
Forsvarsbygg  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

06.05.2019 2019/1560-2/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Rambøll 
v/ Bjørnar Rutledal 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 

Odd Arnold Graabræk 

25.03.2019 
 
 

 



From: Skogstad, Ole Christian
To: Bjørnar Rutledal
Cc: Bodø kommune
Subject: Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering av Nepåkeren- Bodø
Date: 16. mai 2019 13:19:24
Attachments: image001.png

Viser til oppstart datert 25.03.19 av arbeid med detaljreguleringsplan for Nepåkeren, samt til e-post
av 15.05.19.
Fylkesmannen har ingen innvendinger til planoppstart for bussdepot på Nepåkeren, men ber om at
dagens rester av grønnstrukturer og -områder beholdes og eventuelt vidererutvikles. Dette ut fra
funskjonelle hensyn da slike (blåg)rønnstrukturer bidra til håndtering overvann. En  bør være  i
planleggingen være oppmerksom på områder som ut fra sin topografi (helling),
løsmassesammensetning mv. har spesielt gode fordrøynings - og infiltrasjonspotensialer. I tillegg til
de funkjsonelle hensynene vil etablering/opprettholdesle av mindre grønnstrukturer være foredelatig
rent estetisk.
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten blir også
digitale kartdata kvalitetssikret (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre kvalitetssikring for bedre
arealplaner»).
Med vennlig hilsen
Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Telefon:
E-post:
Web:

75 53 15 98
fmnoosk@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/no

 
 
 
Fra: Bjørnar Rutledal[bjornar.rutledal@ramboll.no]
Sendt: 15. mai 2019 13:37:41
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: 2019/2351 - Varsel om oppstart av detaljregulering Nepåkeren, Bodø kommune
 
Hei,
Viser til vårt brev datert 25.03.19 vedrørende planoppstart for bussdepot på Nepåkeren i Bodø
kommune.
Fristen for innspill var satt til 06.05.19 og vi kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse fra
Fylkesmannen enda.
Vi ber om å få oversendt uttalelse snarest for å komme videre i planarbeidet.
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for avklaringer for å kunne avgi uttalelse.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørnar Rutledal
Arealplanlegger
1353543 - Planning
M +47 40822892
bjornar.rutledal@ramboll.no
_________________________________
Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo
https://no.ramboll.com
 
 

mailto:fmnoosk@fylkesmannen.no
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mailto:Postmottak@bodo.kommune.no
mailto:plannordland@kartverket.no



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Oslo 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  26.04.2019 
Vår ref:  19/01852-2 
Deres ref:      

 

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Nepåkeren i Bodø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 25. mars 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å etablere et bussdepot på området. I tillegg skal det i 
planarbeidet undersøkes om kommunale funksjoner kan plasseres på tomten.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til  varslet om 
oppstart. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
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Rambøll Norge AS Oslo Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi  ti l:  

 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
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postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 
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Dato: 26.04.2019 
Saksref: 201905291-2 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss 
Telefon:    
Mobil:    
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no 

 
 
   

 

Bodø kommune - Uttalelse til varsel om planoppstart for detaljregulering av Nepåkeren  

Vi viser til brev datert 25.03.2019 vedrørende ovennevnte. 

Vi kan ikke se at tiltaket berører jernbanens interesser, og har derfor ingen merknader til varsel om 
planoppstart. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Rambøll Norge AS 
Kopi:  
Bodø kommune 
  
 



Beboerne/naboer til Nepåkeren.                                                                                Bodø 15.08.2019 
 
 
 
Bodø Kommune.  
 
 
 
 
Nepåkerens fremtidige regulering og bruk. 
 
 
Med bakgrunn i avisartikkel i Avisa Nordland og brev som noen av beboerne har mottatt, 
har vi som naboer innsigelser til planene. 
   I god tid før oppstart av annleggsarbeidene for veipakke Bodø fikk vi brev med div. innformasjon. 
Deriblant at Nepåkeren skulle tilbakeføres slik den var før annleggsarbeidene startet. Vi har helt til det 
siste sett frem til at en lang støyperiode hvor arbeidene til tider har strukket seg langt utover tidspunkt 
for kveldsro (23.00) skulle ta slutt. 
 
I brevet som noen av beboerne har fått er det en vag antydning om hva som kommer på området 
Nepåkeren, dette medførte et søk på nett og vi finner her detaljerte dokumenter som beskriver hva som 
kommer. Her står det blant annet klart og tydelig at vi skal få et permanet industriområde med støy til 
alle døgnets tider som nærmeste nabo og helt inntil Børsingveien. 
Dette mener vi er et overtramp fra Bodø Kommunes side.  
  I dokumentene er det beskrevet at dagens lokaliteter i Speiderveien ikke er egnet siden det ligger 
boligbebygggelse i nærheten. Mener dere at vi som er naboer til Nepåkeren er noen individer som tåler 
støy noe bedre og bare uten videre skal akseptere dette? 
 Hva med beskrivelsen av ”250 kjøretøy” ut og inn av ommrådet, er dette pr. døgn blir det en 
belastning vi ikke ønsker. Trafikk fra EL-busser og biler en ting, men støy fra anleggsmaskiner og 
lastebiler blir noe helt annet. Og som det står ”til alle døgnets tider”. 
   Det er et lite avsnitt i dokumentene om dette med støy og dette går ut på å plassere byggverk slik at 
naboer blir ”vernet”, betyr dette at det er blanlagt en plassering av disse slik at det tar utsikten fra 
eiendommene langs Børsingveien. 
 
Hvorfor har ikke Bodø Kommune gitt oss dokumenter i saken eller innkalt til et informasjonsmøte? 
 
Nå har vi ikke oversikt over egnede landområder for denne typen industri/drift, men det må da gå an å 
etablere dette der det ikke er en umiddelbar nærhet til bolig bebyggelse. Eksempelvis ”Langstranda” 
der det nå allerede er etablert mye industri og nye ommråder er utfylt med stein. 
 
Sett ut fra at det ikke er mange grønne lunger igjen i denne byen kunne Nepåkeren blitt benyttet til noe 
bedre. 
 
 
Med venlig hilsen  
Beboerne/naboer til Nepåkeren: 
Øvre Bjørkåsen. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 6. 
Børsingveien. 2B, 4A, 4B, 6, 8, 10. 
  


	Vedlegg 11 Innkomne innspill.pdf
	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_Adr4
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	OLE_LINK3
	SoaLdr_Navn
	Sse_Kontakt
	Sbr_Navn
	Sse_tittel
	SoaLdr_tittel
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_Ampostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__Ndb_tittel___1___1
	Vedlegg 11 Innkomne innspill.pdf
	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sse_Tittel
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___3___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___3___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___3___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___3___4
	tblvedlegg__Ndb_tittel___1___1
	tblvedlegg__Ndb_dokID___1___2


	Innspill til Nepåkeren Børsingveien 2 mfl.pdf

