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Styringsverktøy 

• Kommuneplanens arealdel – kommunens 

styringsverktøy 

• Grunnlaget for bruk og vern av arealer

• Grunnlaget for all virksomhet – offentlig og 

privat

• Kartlegginger, temakart, fagutredninger



Kommuneplankart 2018-2030

www.kommunekart.com



Bykartet



Bodø – kompakt og grønn utvikling



Hovedgrep

• Konsolidering fram mot Ny bydel

• Bygge ferdig Hunstad sør, Bodøsjøen, sentrumskjernen, 

boligområder på Tverlandet

• Ett nytt omformingsområde

• Utvider sone B for parkering til hele 

byutviklingsområdet

• Viderefører områder for spredt 

boligbygging i ytterdistriktene

• Spissing av arealbruken på sjø

• Spissing av hensynssoner landbruk

• Spissing av hensynssoner reindrift



Planprosess kommuneplanens arealdel

11. 02. 2016 Vedtak oppstart Planprogram på 

høring

08.09. 2016 Vedtak 

planprogram

72 innspill

26.10.2017 Vedtak høring Høringsfrist 

12.01.2018

30.05.2018 Sluttbehandling PNM

08.06.2018 Meklingsmøte Fylkesmannen 

Fylkeskommunen

14.06.2018 Sluttbehandling Bystyret



Medvirkning/Informasjon

• Åpne møter i kommune-

delene

• Workshop og møter 

i Stormen: 

20.11. åpent møte – åpent 

kontor 21.-22.11

• Møter med de som 

ønsker det

• Kommunikasjon på 

nettside 

• Regionalt planforum

• Dialogmøter FM og NFK



Bodø kommune og hensyn til jordvern

• Kpa 2018-2030 tilbakefører ca 4200 daa fra utbyggingsområder til 

LNFR



Ca 800 daa er dyrka eller dyrkbar mark



Rønvikjordene

• Viderefører kompromissvedtaket fra 2011 med unntak 

av områder ved tunet til Bodin gård.

• Tilbakeføring av 60 dekar dyrka jord til landbruksformål



Kommuneplankart 2018-2030

www.kommunekart.com

Innsigelser:

1. Kvalnes næringsområde

2. Øyran boligområde

3. Stormyra handelsområde



Innsigelser – forslag til løsninger
• Innsigelse fra Nordland fylkeskommune: 

Handel på Stormyra:
NFK opprettholder innsigelsen – ingen løsning i 
meklingsmøtet

• Innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland:
1. Næringsområde på Kvalnes: 
Resultat fra meklingsmøte – FM trekker innsigelsen 
på noen vilkår

• 2. Boligformål Øyran i Misvær:
FM krever at området tas ut for å trekke innsigelsen 
på Kvalnes

• 3. Masseuttak i Misvær:
Planforslaget ihht til faglig innsigelse



Sluttbehandling

• Kommuneplanens dokumenter har juridisk virkning

• Vedtak må være begrunnet

• Forslag til vedtak som ikke har vært tema eller har vært 

med i høringen: Må vurdere helt konkret om det utløser 

ny høring

• Bystyret kan vedta deler eller hele planen – kan sende 

enkelttema på ny  høring

• www.kommunekart.com

http://www.kommunekart.com/


Spørsmål?


