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Detaljreguleringsplan for Store Kalvøya, Landegode 
Bodø kommune 
Gnr. 15 bnr. 60-3 og 60-6 

 
PLANINITIATIV 
06.03.2020  
 

 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 
Forslagsstiller  
Nye Lundbakk Holding AS, org. nr. 916 302 428, Sjøgata 21, 8006 Bodø. 
 
Plankonsulent 
BOARCH arkitekter a.s, Postboks 324, 8001 Bodø. 
Gisle Jakhelln, e-post gisle@boarch.no, tlf. 93 409 409 
 
Eier 
Planområdet eies av Idar Kåre Sivertsen, Rolf Rånes, Oline Sivertsen, Hilmar O. Sivertsen, Winifred W. Kvig, 
Helge M. Pettersen, John Ivar Henriksen, Arvid H. Olsen og Liv J.S. Henriksen. 
 
Det er inngått leieavtale med opsjon på kjøp av Store Kalvøya mellom eierne, som utleiere, og Nye 
Lundbakk Holding AS, som leier. Leien løper fra 01.05.2019 og løper fast uten oppsigelse til 30.04.2024. 
Leier kan bruke leieobjektet i forbindelse med fiskeoppdrett. 

 FORMÅLET MED PLANEN 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg på land, på Store Kalvøya. 

 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ 
VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 

 
 
Figur 1. Store Kalvøya ligger på yttersida av Landegode, mot NV. Planområdet er markert med pil. Fra Norkart. 
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Figur 2. Store Kalvøya ligger nedenfor Landegodekjerringa, utenfor Lebergholmen og Korten, innenfor Litle Kalvøya i N 
og Søholmen i SV.  

 

 
 
Figur 3. Forslag til planavgrensning. Planområdet angitt med svart strek.  
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Planområdet ligger på nordvestsiden av Landegode og omfatter Store Kalvøya med tilstøtende sjøområde. 
Store Kalvøya ligger nedenfor Landegodekjerringa, utenfor Lebergholmen og Korten, innenfor Litle Kalvøya 
i N og Søholmen i SV. 
 
Planavgrensningen er lagt omtrent midtveis i sundene mot tilstøtende land og øyer. 
 
Planområdet er på ca. 275 daa inkludert sjøområde, av dette 82 daa landareal. 
 
Etablering av tiltak i h.h.t. reguleringsplanen vil som akvakulturanlegg kunne gi vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, se kommentar under pkt. 12 om konsekvensutredning nedenfor. 
 

 PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Det meste av nordøstre del av øya vil disponeres til oppdrettsanlegg på land. Det vil være vanninntak på 
sydøstsiden og vannutslipp på nordsiden av øya. Mot øst vil det anlegges en mindre kai for 
fórbåt/servicebåt. Anlegget omfatter både basseng for fisk, lagringstanker, avfallshåndtering og nødvendige 
andre konstruksjoner.  
 
Utbyggingsfeltene vil bli regulert til Industri BI (1340) og Kai SK (2041).  
 
Det tilgrensende sjøområdet vil bli regulert til Havneområde i sjø VHS (6220) og til Andre tekniske 
infrastrukturtraséer (2180) for ledningsføringene under vann. 
 
Adkomsten til området vil være sjøveien og med kai på østsiden av øya.  
 

 
 
Figur 4. Situasjonsplan. Koter under vann er vist på kartet. BOARCH arkitekter a.s mars 2020.  
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Figur 5. Anlegget lagt inn på ortofoto. Kai med fôringsbåt mot sundet i SØ, tre bassenger i østre del av øya og nedsenket 
lagringstank vestenfor. BOARCH arkitekter a.s mars 2020 

 

Figur 6. Anlegget sett fra S. BOARCH arkitekter a.s mars 2020. 
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Figur 7. Anlegget sett fra N. BOARCH arkitekter a.s mars 2020.   

 
 
Figur 8. Anlegget sett fra S. Rør for inntak av vann på sydøstsiden vist på tegningen. BOARCH arkitekter a.s mars 2020. 
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 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Øya er ubebygd.  
 
De tre bassengene har et areal på til sammen ca. 16.500 m2. Bassengene senkes ned (sprenges ned) til kote 
-13,5 og murene rundt bassengene får en høyde på kote +10,0. Vannspeilet vil ligge på kote +9,5.  
 
Lagringstanken er på ca. 30 m i diameter, ca. 700 m2. Den vil ha en høyde på ca. 3 m over terreng.  
 
Samlet utsprengt fjell vil være ca. 400.000 m3.  

 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Produksjonen av laks i anlegget vil være basert på utsett av smolt på tilsvarende måte som i et 
konvensjonelt sjøbasert matfiskanlegg. Påveksten vil foregå i lengdestrømsenheter plassert i bassengene 
som er senket ned i terrenget.  
 
Bassengene vil ikke være overbygget, men være tildekket med nett som hindrer fugl å komme i kontakt 
med vannet i enhetene. Det vil bli montert støtter som hindrer nedtynging av nettet som dekker enhetene. 
Dette nettet er laget av mørkt og tykt materiale, slik at man begrenser mengden sjøfugl som vil kunne sette 
seg fast i nettet. 
 
Fôret til fisken vil distribueres via slanger fra fôringsflåte plassert på øyas sydøstside. Fôrflåten vil også 
inneholde bopel for mannskapet som betjener anlegget. 
 
Anlegget vil være utstyrt med en sedimenteringsfelle som fanger opp det meste av partikulært synkende 
materiale som fekalier og fôrspill. Dette sedimentet slippes ikke ut til resipient slik som fra et tradisjonelt 
driftet matfiskanlegg med merder i sjø. Sedimentet tas vare på og transporteres bort fra øya. Denne type 
sediment/slam fra fiskeoppdrett er ansett som en ressurs med mange potensielle bruksområder som f.eks. 
dyrefôr, gjødsel og biobrennstoff. Mengden er i sterk økning grunnet teknologiendring både på 
landsbaserte og sjøbaserte anlegg, og flere forsknings- og teknologimiljøer jobber med ulike 
prosesseringsteknikker for å omgjøre slammet til en ettertraktet råvare. Et slikt landbasert oppdrettsanlegg 
vil derfor slippe ut betydelig mindre næringsstoffer enn et tradisjonelt matfiskanlegg. Det er beregnet minst 
50 % reduksjon av sedimenterbart materiale og minst 20 % reduksjon av totalt utslipp inkludert løste 
næringssalter. Endelige tall for anlegget planlagt på Store Kalvøya vil foreligge i forbindelse med søknad om 
utslippstillatelse. 
 
Utslippsrørene legges slik at de vil være under vann ved laveste lavvann, omkrets på rørene er 3-4 m i 
diameter. Det er beregnet at vannstrøm fra avløpsrørene vil påvirke strømbildet til en avstand på ca. 80 m. 
Avfall behandles som næringsavfall, i h.h.t. forurensningsloven § 32. Sigevann fra renseanlegget vil bli 
koblet til utslippspunktene. 
 
I anleggsfasen skal det sprenges ut og fjernes omtrent 400.000 m3 fjell. Utsprengningsmassene fraktes bort 
fra området. Planbestemmelsene vil angi avbøtende tiltak for å unngå spredning av forurensning fra 
sprengningsarbeidene. 

 TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASSING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Store Kalvøya har høyeste punkter på kote +15,9 for vestre del og +13,6 på østre del. Bassengveggene vil få 
en høyde til kote +10,0, og vil følgelig underordne seg den vestre del av øya. De omliggende øyene har stort 
sett samme høyder.  
 
Betongveggene utformes med skrå flater mot sjøen og forblendes med naturstein for bedre å harmonere 
med naturen.  
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 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN, EVENTUELLE GJELDENDE 
REGULERINGSPLANER OG RETNINGSLINJER, OG PÅGÅENDE PLANARBEID 

 

 
 
Figur 9. Utsnitt av kommuneplanen. Planområdet ligger innen kombinert formål NFFA5 og hensynssone H530-3.   

 
 
Figur 10. Godkjent anleggskart for fangstbasert akvakultur av matfisk torsk, lokalitet 37617 Korten. 30.06.2017. Nytt 
oppdrettsanlegg på land vil erstatte dette sjøanlegget. 
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Kommuneplanen 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 har regulert Store Kalvøya som del av Kombinert formål NFFA5 
(planbestemmelsenes § 10.5.1): natur, friluftsliv, ferdsel og akvakultur. «Innenfor områdene skal både 
akvakulturanlegget og fortøyningene plasseres. Allmenn ferdsel er forbudt 20 m fra anleggets nærmeste 
overflatedel, men anleggslokalisering må samtidig sikre at allmenn ferdsel kan skje i en 100 meters sone fra 
land.» Det vises til utsnitt av kart i figuren over. 
 
Ved brev av 30.06.2017 har Nordland fylkeskommune gitt Nye Lundbakk Holding AS tillatelse til å etablere 
akvakulturanlegg for fangstbasert akvakultur av matfisk torsk på lokalitet Korten for 1560 tonn maksimal 
tillatt biomasse (MTB) villfanget torsk. Se anleggskart ovenfor. Lokaliteten ligger utenfor Korten mellom 
Kalvøyskjæran og Kalvøya.  
 
I forbindelse med behandling av konsesjonssøknaden skrev Bodø kommune v/Byplan «… at de ikke har 
vesentlige planfaglige merknader til søknaden ettersom en akvakulturlokalitet her er i samsvar med 
overordnet kommuneplan. Det forutsettes at søknaden blir sendt forsvaret på høring ettersom 
området er merket som faresone for militær aktivitet.» (Forsvaret har 21.06.2017 svart at Lyngvær 
skytefelt er lagt ned og at Forsvaret ikke lengre har behov for området som sikkerhetssone.)  
 
Kulturkontoret mente at tiltaket var i strid med viktige friluftsinteresser. Bodø friluftsforum skrev at 
området er mye benyttet til friluftsliv både på vann og på land. De viser til at kajakklubben benytter 
området ved Korten og Landegode og at mange padlere velger å padle innaskjærs på grunn av 
sikkerhet og naturopplevelse.  Bodø Seilforening skrev at Korten, Landegode, er et meget populært 
rekreasjonsområde som er mye brukt av seilere og motorbåter, og ber om at det ikke gis tillatelse til 
etablering av akvakulturanlegg i området. 
 
I saksfremlegget skrev fylkeskommunen bl.a. at «Tiltaket er ikke i strid med vedtatte vernetiltak etter 
naturmangfoldloven.» Kommentarene vedrørende friluftsinteresser ble ikke tillagt så stor vekt at 
tiltaket ikke skulle kunne gjennomføres. 
 
I kommuneplanen ligger Store Kalvøya innen område regulert til hensynssone H530-3: hensyn friluftsliv. 
Her gjelder de generelle bestemmelsene for LNFR-områdene, §§ 9.3 og 9.4.  
 
§ 9.3 omtaler spredt fritidsbebyggelse. Dette er ikke aktuelt her. 
 

«§ 9.4.1 Hovedregel innenfor sonen: Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller 
kulturmiljø tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller frititidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller 
fradeling til slike formål, med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring.» 

 
Nordlandsatlas har på sitt kartblad angitt Kartlagte friluftsområder. Her er Store Kalvøya ikke inkludert, 
men østenfor er et område angitt som Utfartsområde og som svært viktig friluftslivsområde, se figurer 
nedenfor. 
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Figur 11. Nordlandsatlas. Kartlagte friluftsområder: Utfartsområde. Store Kalvøya er ikke innenfor dette området.  

 
 
Figur 12. Nordlandsatlas. Friluftsliv. Svært viktig friluftslivsområde. Store Kalvøya er ikke innenfor dette området. 

Gjeldende reguleringsplaner og pågående planarbeid 
Det er ikke detaljreguleringsplan for området. Det er ikke kjent at det arbeides med reguleringsplaner i 
nærheten.  
 

 VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 
Planområdet ligger innen hensynssone for friluftsliv i h.h.t. kommuneplanens arealdel, men er ikke vist på 
Nordlandsdatas temakart, hvor friluftsinteresser bare gjelder østenfor Store Kalvøya, se kartutsnitt over.  
 
Ved behandling av konsesjonssøknad for akvakulturanlegg for fangstbasert akvakultur av matfisk torsk på 
lokalitet Korten har friluftsliv vært vurdert til ikke å være skadelidende, som referert over.  
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 HVORDAN SAMFUNNSSIKKERHET SKAL IVARETAS, BLANT ANNET GJENNOM 
Å FOREBYGGE RISIKO OG SÅRBARHET 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som del av planarbeidet. Disse punktene vil bli særlig drøftet: 
 

 Flomfare (200-års stormflo) 
 Håndtering av sprengningsmasser 
 Havstigning 
 Forurensning av sjø 

 HVILKE BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SKAL 
VARSLES OM OPPSTART 

De vanlige offentlige instanser og naboer varsles om oppstart. Liste over naboer innhentes fra 
Bodø kommune.  

 PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE 
MYNDIGHETER, GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE BERØRTE 

Plan- og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser følges gjennom 
annonsering og brev til berørte parter. Det ansees ikke å være behov for offentlig 
orienteringsmøte. 

 VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE VIL KUNNE 
BLI IVARETATT 

Etablering av tiltak i h.h.t. reguleringsplanen kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som 
en del av varsling av oppstart vil det utarbeides planprogram i henhold til pbl § 4-1, jfr. § 12-9 som 
grunnlag for planarbeidet. Grunnet planens størrelse, omregulering av areal og mulige 
konsekvenser for samfunn og miljø er planen underlagt konsekvensutredning (KU).  
 
Det er seks tema som vil bli konsekvensutredet:  
 

 Landskap, estetikk og byggeskikk (inkluderer kulturminner) 
o landskapselementer som bør vernes eller gi føringer 
o terreng som ikke bør bebygges 
o hvordan terrenginngrep kan begrenses 

 Miljøfaglige forhold (luftforurensning og støy)  
 Naturmangfold  
 Naturressursgrunnlag  
 Samfunnsutvikling 
 Friluftsliv 

 
 
 
Bodø, 6. mars 2020 
 
Gisle Jakhelln 


