
 
 

 
 

 

Side 1 av 5 
 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
 
PlanID 2019018 – Detaljregulering for kvartal 22, sentrum  
 
Møtedato: 6.12.2019    
 
Deltakere fra forslagsstiller: Bernt Hargaut (Corponor)  
 
Deltakere fra plankonsulent: Gøran Antonsen og Tore Stien (Norconsult)   
 
Deltakere fra kommunen: Annelise Bolland, Mats Marthinussen, Ingvild Gabrielsen, Knut Harberg, 
Stig Solli, Øyvind Arntzen, Svetlana Burzinska-Nilsen, Monica Pedersen og Jan Tore Johnsen  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf:   
Norconsult AS v/ Gøran Antonsen, goran.antonsen@norconsult.no   
 
Beskrivelse av planområdet:  
Planområde omfatter hele kvartal 22, sentrum 
Gnr/bnr:  138/700, 138/4722, 138/552, 138/2059, 138/2063, 138/2159, 138/2160, 138/2172, 

138/2249, 138/4743, 138/4766, 138/4767    
Adresse: Storgata 4A og 4B, Sandgata 4, Dronningens gate 1A, 1B og 3 og Hålogalandsgata 5  
Størrelse: Ca. 4 daa 
 
Beskrivelse av planforslag: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell 
skal ombygges til bolig fra 2. etasje og opp. Det er ønskelig å bygge på en etasje mot Storgata. Det 
planlegges en miks mellom 1-, 2- og 3-roms leiligheter med 14 boenheter fra 2.-4. etasje og 10 
boenheter i 5. etasje.  

Balkongløsninger mot Sandgata og Storgata ønskes reetablert. Balkongene vil få en begrenset dybde 
da de vil etableres slik de historisk har vært. Vinduene ønskes skiftet ut med fotside vinduer/dører. 

Prosjektet tenker å løse ca. 150 m2 av krav til uteoppholdsareal som felles uteoppholdsareal på tak 
over planlagt P-hus i tilknytning til The Storm. Det resterende arealet tenkes løst på offentlig park, 
gate eller plass. 
 
Parkering tenkes løst ved frikjøp. Avfallsløsning tenkes løst ved sambruk med The Storm sin løsning.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 
 
Fasadevern 

- Det er fasadevern på bygget. Dette er et kommunalt vern, vedtatt gjennom kulturminneplan 
for Bodø sentrum. I beskrivelsen står det følgende «Fasaden er intakt mot Storgt. Klassisk 
enkelt og stramt.» Fasadevernet er fulgt opp med hensynssone bevaring i detaljregulering for 
kvartalet. Det er noe avvik mellom kulturminneplan og detaljregulering når det gjelder 
omfanget av fasadevern. I kulturminneplan for sentrum er det markert fasadevern på hele 
fasaden mot Storgata og Sandgata. I detaljreguleringen omfatter hensynsone for fasadevern 
kun hjørnet i kryss Storgata/Sandgata. Tilgrensende bygning i Storgata (Salten Damp) er i sin 
helhet regulert til kulturvern. 
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- Det er ønskelig å reetablere balkonger på bygget. Balkongene tenkes oppført i samme 
størrelse og utforming som de hadde historisk. Rekkverk skal i utgangspunktet ha samme 
høyde som opprinnelig, og målet er å gjenskape det visuelle inntrykket. 

- Det er ønskelig å øke vindushøyde til fotside vinduer/dører, franske balkonger. Dette er en 
endring sammenlignet med tidligere fasade. Utformingen bør begrense den visuelle 
endringen mot Storgata. Hvordan dette kan løses må visualiseres gjennom skisser i planen. 

- Tiltakshaver ønsker å se hele bygget under ett når det gjelder fasaden mot Storgata, og vil 
gjøre de samme grepene når det gjelder vinduer og balkonger langs hele fasaden.  

- Påbygg av en 5. etasje på deler av bygget mot Storgata ble diskutert spesielt. I dag er det 5 
etasjer på den delen av bygget som ligger mot Sandgata og 4 etasjer mot Storgata og Salten 
Damp-bygget. I gjeldende plan går det frem at byggehøyde er kote 20 (kote 23,5 
tilbaketrukket) på den delen av bygget som ikke er omfattet av hensynssone bevaring. 
Tiltakshaver ønsker å bygge på en etasje, men vil holde seg innenfor regulert byggehøyde i 
gjeldende plan. Byplan er skeptisk til dette siden det vil gi et brudd i takhøyden mot Salten 
Damp-bygget og endrer den helhetlige fasaden bygningsrekka har mot Storgata. Tiltakshaver 
argumenterte med at dette vil være viktig for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg ble 
det påpekt at dersom byggehøyden mot Salten Damp skal ivaretas som i dag vil det gi 
utfordringer for utnyttelse av 4. etasje siden det her er redusert etasjehøyden. Ulike 
løsninger for å få en god overgang mot nabobygget ble diskutert. Det ble enighet om at 
problemstillingen skal synliggjøres ved oppstart av planarbeid, samt at skisser for ulike 
løsninger presenteres ved høring.  

- Etterisolering av bygget må gjennomføres fra utsiden. Gjennom planprosessen må det 
utredes nærmere hvordan dette vil påvirke det visuelle inntrykket av fasaden, spesielt når 
det gjelder overgangen mot nabobygget (Salten Damp). Steinfasaden i 1. etasje er tidstypisk 
og må ivaretas slik den er. Ved utskifting av vinduer er det viktig at disse plasseres ut mot 
fasaden slik som i dag. 

- Lysskilt over hovedinngang er et av de eldste skilt av denne type i Bodø. Tiltakshaver er 
positiv til å bevare den delen av skiltet der det står «Norrøna». 

 
Det ble informert om at kulturminneplan for Bodø skal revideres. Det vil meldes oppstart for dette 
arbeidet i 2020. 
 
Bolig i 2. etasje: 

- I kommuneplanens arealdel åpnes det ikke for bolig i 2. etasje i denne delen av sentrum. 
Bakgrunnen er at det er ønskelig med næring/forretning, samt at det bør være en buffer 
mellom utadretta virksomhet i 1. etasje og boliger i denne delen av byen. 

- Det er ønskelig å åpne for bolig i 2. etasje i dette bygget. Bakgrunnen er blant annet at lave 
etasjehøyder gjør 2. etasje lite egnet til forretning-/næringsvirksomhet.  

- Dersom det skal åpnes for boliger i 2. etasje må det dokumenteres at krav til dagslysforhold 
og stille side kan ivaretas. Mot Storgata er 1. etasje løftet opp grunnet høy kjelleretasje og 
det vil sannsynligvis være lettere å imøtekomme kravet her. Med bakgrunn i dette kan det 
være aktuelt å differensiere arealbruken. 
 

Uteoppholdsareal: 
- I kommuneplanen går det frem at der det ikke kan bygges balkong/terrasse av hensyn til 

fasadevern skal kravet om privat uteoppholdsareal løses i arealer for felles uteopphold eller 

på offentlig gate/plass, og inngå som et tillegg til det ordinære kravet. 
- Uteoppholdsareal på tak må ha god kvalitet. Sol- og vindforhold må utredes på arealet. 
- Deler av krav til uteoppholdsareal kan løses ved bidrag til opparbeidelse av offentlig parker 

eller gaterom. Det er flere områder i nærheten som kan være aktuelle. Dette vil vi komme 
tilbake til i planprosessen. 
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Trafikk, avkjørsler, atkomst og annen kommunal infrastruktur: 
- Bygget har atkomst med universell utforming fra Sandgata. 
- Det legges ikke til rette for noe parkering i prosjektet. 
- Det er gjennomført trafikktellinger fra området, data fra kartleggingen sendes til kommunen. 
- Varelevering skal skje fra bakgård/kjeller med innkjøring fra Hålogalandsgata. 
- Bygget vil koble seg til vannledning fra bakgård (The Storm).  
- Det er klargjort for påkobling til fjernvarme, jfr. tilknytningsplikt. 
 

Gjennomføringsfase: 
- Bygget ligger svært sentralt og gjennomføringsfasen må planlegges ut fra dette. Det er ikke 

aktuelt med rigg eller lager i Storgata. Sandgata kan ikke stenges for trafikk, da dette er en 
viktig busstrase (per i dag for langruter, men etter evt, omlegging en viktig reservetrase). 

- Ulempeplan må være detaljert og se på avbøtende tiltak for å redusere ulempene 
utbyggingen vil ha for sine omgivelser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
Kommuneplanens arealdel: 
Arealet er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel og ligger innenfor området som er 
definert som bykjernen. 
 
Andre føringer: 
Det er fasadevern på deler av bygget, jf. kulturminneplan for Bodø sentrum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gjeldende reguleringsplaner: 
Detaljregulering for kvartal 22, sentrum, planID 1295_01 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 

- Detaljregulering for Kulturkvartalet, planID 1261 
- Detaljregulering for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 23 og 24, planID 1043 
- Reguleringsplan for Nerbyen, planID 1024 
- Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, planID 2015002 

 
Pågående planarbeid 

- Detaljregulering for Dronningens gate, planID 2019015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Planavgrensningen følger gjeldende detaljregulering for kvartalet, men må justeres mot 
planavgrensningen for pågående detaljregulering for Dronningens gate.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og konklusjon er: 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Begrunnelse fra planlegger: 
Formålskategorien bolig er hjemlet i kommuneplanens arealdel og konsekvensutredet der. Avviket 
fra kommuneplanen er at det ønskes boliger i andre etasje også. Dette vurderes ikke å utløse krav til 
konsekvensutredning. Planarbeidet vurderes å kunne gjennomføres uten konsekvensutredning. 
 
Begrunnelse fra kommunen: 

Bodø kommune slutter seg til begrunnelse fra planlegger vedrørende konsekvensutredning. 
Planarbeidet anses ikke å komme inn under forskrift om konsekvensutredning. 
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GEBYR 
Gebyrkravet stiles til: Norrøna Eiendom AS, Postboks 213, 8001 Bodø 
 
Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ. 
 
Plansaker hvor det ikke kan dokumenteres fremdrift vil bli avsluttet etter 12 mnd. fra 
oppstartsmøtet. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FRAMDRIFT 
Tiltakshaver ønsker en rask fremdrift og vil i utgangspunktet ha saken til behandling første halvdel av 
2020. 
 
Dersom planen skal komme til endelig behandling i bystyret 10.-11.juni er skrivefrist 11.mai. For å 
rekke dette må planen sendes på høring senest 22.februar. Dvs. at planleveransen leveres i 
begynnelsen av februar (må ha minimum 14 dager på klargjøring før høring). Neste møte i bystyret er 
10. september med skrivefrist 10.august. Dette forutsetter at planen senest legges ut på høring i 
begynnelsen av mai. Dvs. at planleveransen leveres i midten av april.  
 
Den skisserte fremdriften forutsetter at mottatt planleveranse er komplett ved levering og kan 
godkjennes.     
 
MEDVIRKNING 
Byplan vil vurdere om det er behov for et åpent møte i forbindelse med høring av planen. Dersom 
det skal arrangeres åpent møte ved høring er det ønskelig at arkitekt/plankonsulent kommer å 
presenterer planen. 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 
Kommunal infrastruktur som eks. bygging av fortau er sikret gjennom utbyggingsavtale for «The 
Storm». Bodø kommune vil likevel anbefale at det meldes oppstart av forhandling om 
utbyggingsavtale ved oppstart av planarbeidet. Bakgrunnen er at dette etter vårt syn er det beste 
verktøyet når det gjelder avtale om uteoppholdsareal og bidrag til dette. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 

 Kopi av annonse for oppstart plansak. 

 Plankart på pdf og sosifil.  

 Planbeskrivelse med ROS og eventuell KU / oppsummering av KU. 

 Planbestemmelser. 

 Eventuell KU 

 Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen, f.eks digital 3D modell. 

 Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 

 For sentrumsområdet kreves modell i 1:500. 

 Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN 
Legges ved referatet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONKLUSJON 
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Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan. 
 
Saksbehandler 1 er Ingvild Gabrielsen og saksbehandler 2 Mats Marthinussen 
 
Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist 
på en uke for evt. merknader til referatet. 
 
Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 
innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 
adresselisten. 
 
Referent: Ingvild Gabrielsen 
 
_________________________________________ 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra byplan er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Planforslaget må sendes byplan inne 12 mnd. etter oppstartsmøtet. Dersom det går 1 år fra 
oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil byplan avslutte saken. Dersom saken allikevel 
skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 


