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Vedtak om høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kvartal 22, 
sentrum 

 

Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet denne saken og fattet slikt 
 

VEDTAK 
Forslag til detaljregulering for Kvartal 22, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring. Planforslaget er vist på kart med PlanID 2019018, datert 09.09.2020, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 09.09.2020 og planbeskrivelse datert 03.09.2020 
 

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

Sammendrag 

Formålet med planen er å legge til rette for ombygging av Norrøna hotell til bolig fra 2. etasje og 
opp. Øvrig del av kvartalet reguleres i henhold til gjeldende plan med unntak av parkeringsanlegg i 
bakgården der det åpnes for uteoppholdsareal på tak. Følgende problemstillinger har vært vurdert 
spesielt gjennom planprosessen: Kulturminneverdier og fasadevern, bygningsfysiske forhold og 
behov for etterisolering, uteoppholdsareal, egnethet for boliger i 2 etasje, støy og ivaretakelse av 
krav om lufting til stille side samt lysforhold. 
 
Dette har sammen med byggets bæresystem og tilstand påvirket valg av løsninger.  I samråd med 
kulturminnemyndighet er en kommet frem til at renoveringen kan gjøres innenfor flg. rammer: 

 Bygget kan etterisoleres så lenge det ivaretar bygningens fasadeutrykk.  

 Det åpnes ikke for å bygge på en etasje på fløya mot Salten damp, men det åpnes for å 

etablere takvindu i den verna fasaden slik at 4. etg. kan benyttes til bolig.  

 Balkonger kan reetableres der det kan dokumenteres at det har vært tidligere. Rekkverk 

kan tilpasses slik at liv og helse ivaretas og kan etableres med klart glass bak spilene. 

Vindu/dør kan trekkes ned til balkongdekket. Dette gir balkongene en funksjon samtidig 

som det bidrar til å gi mer lys i leilighetene samt øker romfølelsen og kontakten mot gata.   

Forslagsstiller er Corponor, og plankonsulent er Norconsult AS.  
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. 
 
Planen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Avvik er knyttet til krav til privat 
uteppholdsareal og etablering av boliger i 2.etasje mot Storgata. Byutvikling vurderer at 
bakgrunnen for avvikene er tilstrekkelig begrunnet og bokvaliteten sikret gjennom 
kompenserende tiltak i planen. 
 



Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Planarbeidet er utført i samsvar med avklaringer gjort i oppstartsmøtet 6.12.2019 og i henhold til 
avklaringer gitt fra kulturminnemyndigheter.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Saksopplysninger 

 
Bakgrunn 
Norconsult fremmer på vegne av Corponor forslag om detaljregulering for Kvartal 22, Bodø 
sentrum. Planområdet ligger sentralt i Bodø sentrum, og er omkranset av Hålogalandsgata, 
Storgata, Sandgata og Dronningens gate. Planavgrensningen er vist med rød linje på kart under. 
  

Planområdet 

 

Planavgrensning følger i hovedsak gjeldende plan for Kvartal 22 (planID 1295_01). Mot sør er 
avgrensningen justert mot pågående plan med detaljregulering for Dronningensgate. Planområdet 
omfatter gnr. 138 bnr. 552, 700, 2059, 2063, 2159, 2160, 2172, 2249, 4743, 4722, 4766 og 4767. 
 
Planområdet er utbygd med bolig og næring (hotell, pub, restaurant, kontor, etc.). I bakgården er 
det parkering. The Storm (kombinert bolig- og hotellbygning) er under oppføring i den sørøstlige 
delen av planområdet. Like nordvest for planområdet ligger Stormen bibliotek og konserthus, i øst 
Bodø 360 og Central Atrium, i sørvest Radisson Blue hotell og i sør 2 etasjers trehusbebyggelse.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell 
kan bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Første etasje planlegges fortsatt som en 
næringsetasje. Prosjektet ønsker å tilby små urbane leiligheter og er tenkt å være et rimelig og 
sentrumsnært alternativ til øvrig boligbebyggelse som har vært/er under oppføring. Øvrig del av 
kvartalet reguleres i henhold til gjeldende plan med unntak av parkeringsanlegg i bakgården der 
det åpnes for uteoppholdsareal på tak. Bakgrunnen for ønske om bruksendring er en tinglyst 
servitutt som ikke tillater at det utøves hotellvirksomhet i bygget før etter 2026. Hybelutleie har 
vist seg lite økonomisk drivverdig og det er et eskalerende behov for omfattende vedlikehold av 
bygningsmassen. 
 

Planstatus 
Planområdet ligger innenfor Indre bykjerne i kommuneplanens arealdel (KPA), se kart under der 
planområdet er markert med rød sirkel. 



 
Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er markert med rød sirkel.  

 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål. I områder avsatt til 
sentrumsformål tillattes forretninger, tjenesteyting, kontorer og bolig-bebyggelse. I § 13.4.1 heter 
det at i 1. etasje mot offentlig gate/plass tillates bare forretning/ utadrettet virksomhet. Det går 
videre frem at i Sjøgata og Storgata vest for Torvgata, avgrenset mot sjøen i nord og vest, tillates 
det ikke boliger i 1. og 2. etasje. 
 
Planområdet omfattes av detaljregulering for kvartal 22 
(planID 1295_01) vedtatt i 2015. Tillatt bruk i den delen 
av planen der Norrøna er lokalisert er forretning, 
kontor, tjenesteyting og hotell. Norrønabygget er avsatt 
til bevaring mot krysset Storgata/Sandgata. Se 
kartutsnitt til høyre. 
 
Planområdet er del av temaplan for kulturminner. I 
kvartal 22 er Saltens Damp vest i planområdet regulert 
til bevaring – kulturvern, se område 9 i figuren under. 
Videre er fasader for halve kvartalet satt til bevaring, 
dette omfatter også Norrøna hotell (markert med rød 
linje i samme kvartal). 
 

 
Kartutsnitt fra Temaplan kulturminner. 

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. 



Planområdet ligger innenfor området registrert i Riksantikvarens NB! -registrer med ID: «K95 Bodø 
sentrum BSR».   
 
Planområdet grenser til reguleringsplan for Nerbyen (planID 1024), reguleringsplan for Nerbyen, 
kvartalene 21, 22, 23 og 24 (planID 1043), reguleringsplan for Kulturkvartalet (planID 1261), 
reguleringsplan for søndre del av kvartal 21 (planID 2015002) og reguleringsplan for Kv. 99, Bodø 
sentrum (planID 2016018).  
 
Det er to pågående planprosesser i og rundt planområdet: Dronningens gate (planID 2019015, 
planlegging igangsatt 2019) og Vestre del av Kvartal 25, (planID 2019013, planforslag lagt på 
høring juli 2020). Planen for Dronningens gate grenser mot denne planen i sør. Plan for del av 
Kvartal 25 antas ikke å påvirke dette planarbeidet. 

Planforslaget 

Planforslaget legger til rette for at Norrøna hotell bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Øvrig del 
av kvartalet reguleres i henhold til gjeldende plan med unntak av parkeringsanlegg i bakgården der 
det åpnes for uteoppholdsareal på tak. Det planlegges cirka 57 enheter i en miks mellom 1-, 2- og 
3-roms leiligheter. Den største utfordringen for transformeringen har vært å finne løsninger som 
ivaretar byggets kulturhistoriske verdi samtidig som det oppnås god bokvaliteter for bl.a. i forhold 
støy og lysforhold.  
 
Følgende problemstillinger har vært vurdert spesielt gjennom planprosessen: 

 Bygningsfysiske forhold. Det er behov for etterisolering for å oppnå gode og 

energieffektive boliger, samt sikre bygget ift. ytterliggere forringelse. 

 Privat uteoppholdsareal/reetablering av balkonger.  

 Egnethet for boliger i 2. etasje knyttet til barer og restauranter i under, samt gatelivet.  

 Ivaretakelse av krav om lufting til stille side. 

 Lysforhold. 

Det er fasadevern mot Storgata og Sandgata og dette har grad påvirket valg av løsninger. 
Planforslaget er utarbeidet i dialog med Nordland Fylkeskommune som kulturminnemyndighet, og 
følgende løsninger/kompromiss er valgt: 

 Bygget kan etterisoleres så lenge det ivaretar bygningens fasadeutrykk. 

 Påbygg av en etasje på fløya mot Salten damp vil påvirke kulturminneverdiene for 

Norrønabygget og Salten damp på en negativ måte. For at 4. etg. skal kunne benyttes til 

bolig åpnes det for at det kan etableres takvindu. Åpning for at det kan etableres takvindu 

omfatter også fasaden mot Sandgata. 

 Balkonger kan reetableres der det kan dokumenteres at det har vært tidligere.  
Rekkverk kan etableres med klart glass bak spilene Da kan opprinnelig spileavstand 

opprettholdes, samt at en løser utfordringer med lufting mot stille side. 

 Vindu/dør kan trekkes ned til balkongdekket. Dette gjør at balkongene får en funksjon 

utover å være «staffasje» på fasaden. Dette vil gi mer lys inn i leilighetene og forbedrer 

romfølelsen og kontakten mot gaterommet.   

Perspektivene nedenfor gir en illustrasjon av de valgte løsninger, og viser før- og etter tiltak: 



 

 
Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og nederste bilde viser løsning hvor bygget er etterisolert, 
balkonger reetablert, samt at rekkverk er tilpasset dagens krav til høyde og klart glasset bak spilene. Norconsult AS. 

 

  
Perspektiv av fasade mot Sandgata fra gatenivå. Bildet til venstre illustrerer hvordan bygget ser ut i dag mens bildet 
til høyre viser løsning hvor bygget er etterisolert, balkonger reetablert der de historisk har vært, samt at rekkverk er 
tilpasset dagens krav til høyde og har klart glasset bak spilene. Norconsult AS. 

 
 
 
 
 



Perspektiv mot sør. Bilde til venstre illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og bildet til høyre viser løsning med 

reetablerte balkonger, takvindu, samt ønsket takopplett i bakgården av fløya langs Sandgata. Norconsult AS. 

 
Uteoppholdsareal 
På grunn av fasadevernet er det ikke mulig å oppfylle krav til privat uteoppholdsareal på leiligheter 
som vender mot Storgata og Sandgata. Mot bakgården vil det være vanskelig å innfri kravet på 
grunn av bygningstekniske begrensninger samt det forhold at en balkong med stor dybde vil 
redusere dagslyset til underliggende leiligheter. Det legges imidlertid opp til at alle leilighetene der 
det er mulig får balkong. Siden krav til privat uteoppholdsareal ikke kan innfris kompenseres det 
ved at hele kravet løses i fellesareal. Her vil deler løses på tak over planlagt parkeringshus i 
bakgården og deler ved bidrag til opparbeidelse av Nedre Torg.  
 
Trafikk, parkering og teknisk infrastruktur 
Varelevering skal skje fra bakgård med innkjøring fra Hålogalandsgata. Det er fortau rundt hele 
kvartalet, med Storgata som gågate. Dronningensgate og Hålogalandsgata er prioritert som 
fremtidig sykkelrute i Kommunedelplan for sykkel 2018-2025.  
 
Det planlegges ikke nye parkeringsplasser tilknyttet dette prosjektet. Nødvendig parkering for 
næringsdelene av Norrøna og Salten Damp er ivaretatt med totalt 10 plasser. 
 
Renovasjon skal løses i sambruk med The Storm sin løsning. Løsningen er dimensjonert for å kunne 
ta hånd om husholdningsavfall også for boligutnyttelse i Norrøna. Bebyggelsen har 
tilknytningsplikt og skal kobles på fjernvarme. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Planforslaget antas å ikke medføre utgifter for kommunen.  
 
Planprosessen 
Formelt oppstartmøte ble avholdt 6.12.2019. Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse, 
brev og på kommunens nettside den 18.12.2019, med frist for innspill 31.1.2020. Det er ikke 
arrangert informasjonsmøte i forbindelse med oppstart.  
 
Det har vært en løpende dialog og avklaringer med kulturminnemyndighetene i Nordland 
fylkeskommune og Bodø kommune underveis i prosessen. Her har ivaretakelse av kulturminne-
verdiene for Norrøna-bygget vært særskilt diskutert. Bakgrunnen er at fasadene mot Storgata og 
Sandgata er underlagt bevaringshensyn i kommuneplanens arealdel og delvis er omfattet av 
hensynssone bevaring i gjeldende plan for området. Planområdet ligger også innenfor området 
registrert i Riksantikvarens NB!-registrer med ID: «K95 Bodø sentrum BSR».   
 



Totalt er det mottatt fem innspill til varsel om oppstart av planarbeid. Innspillene er referert og 
kommentert i planbeskrivelsen, og de nevnte forholdene ansees ivaretatt i planforslaget. 
Nedenfor er en kort oppsummering av mottatte innspill. 
 

1. Innspill av 3.1.2020 fra nabo Reidar Andersen. 
Ingen merknader til ønsket bruks- og fasadeendring, men ønsker at det skal være en felles 
innkjøring til eiendommene i kvartalet fra Hålogalandsgata da dette vil ha betydning for 
mulighet til å benytte parkeringsplasser i bakgården. 

2. Innspill fra Fylkesmannen i Nordland 
Minner om at hensyn til barn og unge må ivaretas i planarbeidet. Det påpekes videre at det 
må gjennomføres utredninger av støy for å kartlegge om virksomhet i 1. etg. og gateliv vil 
være til sjenanse for boligutnyttelse i 2. etg. Det vises til retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanlegging. Støydempende tiltak bør utredes og angis i planen. Dersom det er 
boenheter som ikke får stille side bør det fremgå av planforslaget.  

3. Innspill fra Nordland Fylkeskommune 
Minner om Fylkesplan for Nordland og mål for arealpolitikken i Nordland samt at barn og 
unge skal ivaretas i planleggingen. Det påpekes også at støyutredninger er et viktig tema. 
Fylkeskommunen har også flere innspill som omhandler kulturminneverdier. Det vises her 
til at eksisterende bygning er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø med strenge 
føringer på hva som kan gjøres utvending samt at bygningen ligger innenfor område 
registrert av Riksantikvaren som NB!-område registret med ID: «K95 Bodø sentrum BRS». 

4. Innspill fra Statens Vegvesen  
Har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.  

5. Innspill fra Avinor  
Påpeker at planområdet ligger innenfor høyderestriksjonsflaten/hinderflaten til Bodø 
lufthavn, og ber om at bestemmelser som sikrer denne blir tatt inn i planen. 

 

Vurderinger 
 
Fasadevern og kulturminneverdier 
Norrønabygget har fasadevern mot Storgata og Sandgata og dette har vært et viktig tema i 
planprosessen. Planforslaget som legges på høring ivaretar fasadevernet, men det åpnes for å 
gjøre noen tilpasninger for å øke bokvaliteten, og få et mer energieffektivt bygg. Det åpnes ikke for 
å bygge på en etasje på fløya mot Salten Damp. For at 4. etg skal kunne benyttes til bolig åpner 
forslaget for at det kan etableres takvindu i deler av taket. Åpning for at det kan etableres 
takvindu omfatter også fasaden mot Sandgata. Byutvikling plan mener planforslaget ivaretar 
fasadevernet på en god måte samtidig som tilpasningene bidrar til bedre bokvalitet. 
 
Uteoppholdsareal 
Alle leiligheter der det er mulig vil ha tilgang til privat balkong. På grunn av fasadevern, 
byggtekniske forhold samt hensyn til dagslys i leiligheter vil ikke balkongene oppfylle krav i 
kommuneplanens arealdel til størrelse og dybde. For å kompensere for dette vil hele kravet til 
privat uteoppholdsareal løses i fellesareal. Endel av kravet innfris på tak av parkeringshus i 
bakgården, mens resten løses ved bidrag til opparbeidelse av Nedre Torg. Problemstillingen er 
redegjort for i planbeskrivelsen. Byutvikling mener med bakgrunn i dette det er grunnlag for å 
fravike krav til privat uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel. 
 
Barn og unges interesser 



Planen legger opp til eget uteoppholdsareal i bakgården i tillegg til at det gis bidrag til 
opparbeidelse av Nedre Torg. Det finnes også flere andre offentlige parker, lekeplasser, byrom og 
torg innen 500 meters radius fra området. Flere av disse er tilrettelagt for barn og unge. 
Planområdet ligger i Bodø sentrum og er godt dekket med tanke på sosial infrastruktur. Barne- og 
ungdomsskole, helsetilbud, fritidstilbud og offentlige institusjoner ligger i gangavstand fra 
planområdet. Byutvikling plan mener barn og unges interesser er godt ivaretatt i planforslaget. 
 
Parkering 
Parkering har vært tema i planprosessen. På oppstartsmøte ble det avtalt at parkering skulle løses 
gjennom frikjøp, jf. § 3.7 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

I planprosessen har forslagsstiller kommet med ønske om at bestemmelsene fra områdeplan for 
Storgata-kvartalene vedrørende parkering tas inn. Her fravikes parkeringskravet ved bruksendring 
i vernet bebyggelse. Forslagsstiller begrunner dette med at insitamentet som ble vedtatt i tråd av 
Storgataplanen for den vernede bebyggelsen er like for vernet bebyggelse for øvrig i Bodø 
sentrum. Ombygging og transformering av vernede bygninger er komplisert og kostnadskrevende. 
Fravik i parkeringskravet mener forslagsstiller vil være et godt virkemiddel for å få gårdeiere til å 
utvikle sine eiendommer. Det argumenteres videre med at prosjektet legger opp til små urbane 
leiligheter som tiltrekker seg en brukergruppe som i liten grad har eller ønsker å ha bil. Det 
henvises også til Bodø kommunes mål vedrørende bærekraftig byutvikling, vedtatt klima- og 
energiplan og Bodø kommunes folkehelseplan.  

Byutvikling plan har vurdert problemstilling og forslagsstillers argumentasjon. Det er flere 
likhetstrekk mellom fasadevernet i Storgata og Norrønabygget. Samtidig er dette to områder som 
også er svært forskjellige. Unntakene i Storgata-planen vedrørende parkering for bruksendring i 
vernet bebyggelse er spesielle og ikke direkte overførbare til Norrønabygget eller andre bygg med 
fasadevern i Bodø sentrum. Bodø kommunes frikjøpsordning er viktig for at kommunen skal kunne 
opparbeide offentlig parkeringsplasser. Også for mindre leiligheter vil det genereres behov for 
parkering. Det er relativt mange bygg med fasadevern i sentrum. Et generelt unntak for 
parkeringskrav for disse er i strid med bestemmelser i kommuneplanens arealdel og vil undergrave 
frikjøpsordningen og det gjeldende minstekravet for parkering i sentrum. Dette må også sees opp 
mot rullering av kommuneplanens arealdel som starter høsten 2020. Her vil parkerings-
bestemmelsene være et viktig tema og alle sider ved dagens bestemmelser vil vurderes. 
Spørsmålet om fravik fra parkeringskrav for bygninger med fasadevern må eventuelt sees i 
sammenheng med denne utredningen. 
 
Leder for Byutvikling vil med bakgrunn i vurderingene over ikke fravike kommuneplanens 
bestemmelser vedrørende parkering.  
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 8-12 er vurdert. Planen legger til rette for transformasjon av eksisterende 
bygningsmasse i Bodø sentrum. Området er fullt utbygd og det er ikke kjente naturverdier i, eller 
rundt planområdet. Transformasjon av eksisterende bygningsmasse bidrar til at behov for å ta i 
bruk ubebygde areal for å dekke etterspørsel for boliger og næring reduseres. Dette er positivt for 
å ivareta naturmangfold i Bodø kommune.  
 
FNs bærekraftsmål  
Planforslaget bidrar til å oppnå 7 av FNs bærekraftsmål: 



 

Planen bidrar til at det kan etableres moderne og varierte boliger med heis og god tilgjengelighet 
midt i sentrum av Bodø. Boligene ligger i nærhet til viktige offentlig servicetilbud, kulturtilbud og 
offentlige møteplasser som grønne parker og byrom. For mange brukergrupper er dette viktig for 
god livskvalitet og helse. 
 

 

Planen legger til rette for næringsetablering i første etasje. Dette gir sentrale lokaler til 
forretning/tjenesteyting/kontor og bidrar til å skape arbeidsplasser i sentrum. 
 

 

Planen legger til rette for å etablere flere mindre leiligheter. Dette er viktig for at flere skal kunne 
ha økonomi til å bo i sentrum av Bodø, og bidrar også til å skape større variasjon i 
alderssammensetningen i sentrum. 
 

 

Planen legger til rette for bolig- og næringsetablering i Bodø sentrum. Dette bidrar til mindre 
transportbehov samtidig som fortetting gjør at man ikke trenger å ta i bruk ubebygde områder for 
å dekke befolkningsveksten. Moderne boliger med heis, god tilgjengelighet og med varierende 
størrelse bidrar til et inkluderende samfunn. Sentral beliggenhet bidrar til gode boliger med kort 
vei til varer og tjenester samt offentlige møteplasser. 

 

Transformasjon i eksisterende byområder bidrar til en kompakt byutvikling som har lavt 
transportbehov. Prosjektet renoverer eksisterende bygningsmasse, gjør bygget mer energieffektiv, 
det er også tilknytningsplikt for fjernvarme  
 

 

Transformasjon i eksisterende byområder bidrar til en kompakt byutvikling som gjør at en unngår 
å ta i bruk ubebygde områder for å dekke etterspørsel etter boliger.  
 

 

Planen fremmes av private aktører. Gjennom en god dialog mellom forslagsstiller, plankonsulent, 
kommunen og fylkeskommunen han man kommet til et planforslag som bidrar til en bærekraftig 
utvikling av Bodøsamfunnet. Det er varslet oppstart og planen sendes på høring og offentlig 
ettersyn for at både andre myndigheter, interesser, naboer og innbyggerne ellers skal kunne 
medvirke til planarbeidet og utviklingen av kvartalet. 

 
Bodø kommunes folkehelseplan 2018 – 2021: 
Gode boliger og godt bomiljø påvirker menneskers livskvalitet. Planlegging av boliger og bomiljø er 
dermed en del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Planforslaget legger til 
rette for etablering av flere små leiligheter i Bodø sentrum. Det er lagt vekt på god bokvalitet for 
alle leiligheter. Området har trafikksikker adkomst, kort vei til kollektivtransport og ligger i nærhet 
til flere offentlige plasser og grøntområder.  

 
Bodø kommunes klima- og energiplan 2019 – 2031 
Klima- og energiplanen har som mål at klimagassutslippene skal reduseres. Dette kan blant annet 
oppnås gjennom å fortette områder og redusere transportbehovet.  

Planområdet ligger midt Bodø sentrum. Den sentrale plasseringen minsker behovet for motorisert 
transport. Samtidig gir nærheten til kollektivtrafikk gode forutsetninger for å reise kollektivt. Det 
er brede og gode fortau på og rundt området som gir god fremkommelighet for myke trafikanter. 
Planen vil bidra til å modernisere Norrønabygget og gjøre det mer energieffektiv. Området har 
også tilknytningsplikt for fjernvarme som er med på å redusere klimagassavtrykket for oppvarming 
av bolig.  

https://bodo.kommune.no/getfile.php/1313122-1562053022/Natur%2C%20milj%C3%B8%20og%20landbruk/Bod%C3%B8%20kommunes%20klima-%20og%20energiplan%202019-2031%281%29.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp%26ust%3D1573676812089884&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h%26ust%3D1573677898243158&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.norskeiendom.org/fns-baerekraftsmal-og-eiendomsbransjen/&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158


Leder for Byutvikling vurderer at planforslaget er i tråd med føringer om bærekraftig utvikling slik 
det kommer frem i FNs bærekraftsmål.  Planforslaget vurderes ellers å være i samsvar med 
føringer både i kommunens folkehelseplan og klima- og energiplan. 

Konklusjon og anbefaling 

Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer.  
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel ved at det tilrettelegges for boliger i 2. etasje 
mot Storgata samt at krav til privat uteoppholdsareal ikke kan innfris. Bakgrunnen for dette er 
grundig redegjort for i planbeskrivelsen, og det er beskrevet kompenserende tiltak som skal sikre 
bokvaliteten med tanke på støy og tilgang til uteoppholdsareal. Dette er sikret gjennom 
bestemmelser i planen. Leder for Byutvikling mener med bakgrunn i dette at planforslaget kan 
sendes på høring. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på 
forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 
6.12.2019.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 

 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder Byutvikling  
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