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Siste behandling i Plan- og miljøutvalget dato:     
 

Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato:    
 
 

    
 Under K. Sak nummer: 

  
  

 

Underskrift formannskapssekretær    

            

Detaljregulering for Påls vei 8  
 

Reguleringsbestemmelser, PlanID 1804_2020006  

1. Planens hensikt  
 

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet i Påls vei 8  

2. Planområdets arealformål og hensynssoner  
 

Planområdet er vist på plankart datert 21.09.20 i målestokk 1:1000 (A3).   

Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: Nr. 

1) Bebyggelse og anlegg  

- Kombinert bebyggelses og anleggsformål – Forretning/Kontor/Industri/Tjenesteyting (felt 

BKB, privat eierform)  

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Kjøreveg (felt SKV1 – SKV2, offentlig eierform)  

- Gang-/sykkelveg (felt SGS, offentlig eierform)  

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felt SVT, offentlig eierform)  

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet  
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 3.1.  Situasjonsplan  

Det skal utarbeides en situasjonsplan i passende målestokk. Situasjonsplan skal vise alle planlagte tiltak, 

herunder plassering og utforming av ny bebyggelse, atkomster med frisiktlinjer, nødvendig 

manøvreringsareal, parkering, avfallshåndtering, areal for snøopplag, VA- og kabelanlegg, nettstasjoner og 

eventuelle gjerder, skjermingstiltak og beplantning.   

 3.2.  Universell utforming  

For uteområder og adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende teknisk 

forskrift.  

 3.3.  Høyderestriksjonsflater/hinderflater for Bodø lufthavn  

3.3.1. Bruk av kraner  
Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av hensyn til flysikkerheten. Dersom det skal benyttes mobilkran 

over kote 38 meter over havet, må tiltakshaver på forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av 

kranbruken. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse for bruk av mobilkran i 

samarbeid med Bodø lufthavn. Det stilles krav om at mobilkranen er utstyrt med fast rødt hinderlys i 

bomspiss 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.  

3.3.2. Krav til radiotekniske vurderinger  
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg, 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 25 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 bruk av bygg/påbygg/anlegg og 

mobilkran.  

3.3.3. 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.  

3.3.4. 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.  

 3.4.  Støy  

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og 

lydkravene etter TEK17 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget.   
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Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442.   

 3.5.  Kulturminner  

Det må ikke settes i gang tiltak som kan skade, ødelegge, endre eller på annen måte skjemme et 

automatisk fredet kulturminne uten at det er gitt særskilt tillatelse til det. Skulle det først under arbeidet 

vise seg at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, skal arbeidet stanses og melding 

sendes til ansvarlig myndighet med det samme.    

 3.6.  Kommunaltekniske anlegg og energi/kabelanlegg  

Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

kabeleier. Plassering av tekniske anlegg som rom for fjernvarme, kabelanlegg mv. skal avklares med 

energileverandør.  

Det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet for næringsbygg med mer enn 500 m2 oppvarmet bruksareal. 

Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at alternative løsninger vil være 

miljømessig bedre.  For bygg med tilknytningsplikt skal igangsettingstillatelse ikke gis før det er 

dokumentert at avtale om tilknytning er inngått.  

 3.7.  Forurensning i grunn  

Ved mistanke om forurensing i grunnen, skal det gjøres undersøkelser for å avklare omfang og betydning 

av eventuell forurensning i grunnen. Dersom forurensede masser påvises og det skal graves i disse 

massene stilles det krav om en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i henhold til 

forurensingsforskriftens kap.2.   

 3.8.  Rivningsbudsjett og -regnskap  

Ved rivning av større bygg skal det utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse med avfallsbudsjett spesifisert for 

fraksjoner, og dokumentasjon for avfallsleveransen av ansvarlig foretak. Avfall fra rivning bør vurderes 

gjenbrukt. Kravet inntreffer for bygg over 300 m2 eller ved produksjon av mer enn 10 tonn rivningsavfall. 

Det skal lages miljøsaneringsbekrivelse med avfallsbudsjett for fraksjoner, og dokumentasjon for 

avfallsleveransen sett mot budsjettet og med avviksrapport ved større avvik (mer enn 10 % anses som 

større avvik). Samlet dokumentasjon skal følge søknad om ferdigattest til bygningsmyndigheten.   

4.  Bestemmelser til arealformål  
 

 4.1.  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  

4.1.1. Kombinert bebyggelses og anleggsformål   

Forretning/Kontor/Industri/Tjenesteyting (felt BKB)  
Innenfor området tillates det etablert forretning, kontor, industri og tjenesteyting. Maks tillatt 

utnyttelsesgrad settes til %-BYA=100%. Forretning kan ikke ha over 3000 m2 samlet bruksareal (BRA). I 

samlet bruksareal for forretning inngår fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, 

lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal tilknyttet forretning. BRA kravet gjelder kun forretning – ikke 

øvrige formål (kontor, industri og tjenesteyting inkludert verksted) som kan etableres med mer enn 3000 

m2 BRA.  

Maks tillatt byggehøyde settes til 17 meter over gjennomsnittlig planert terreng (uten tillegg for tenkte 

plan). Trappetårn, heishus og andre enkeltstående elementer og tekniske installasjoner tillates oppført 

inntil 2,5 meter over denne byggehøyden.   
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Byggegrensen som er vist i plankartet er 15 meter fra senterlinjen i Olav V gate, 4 meter fra vegkant i Påls 

vei og 4 meter fra eiendomsgrensen.    

Det skal tas hensyn til det visuelle uttrykket av området sett fra Olav V gate med tanke på arkitektonisk 

utforming, farge- og materialvalg.  

Det skal etableres parkering i samsvar med enhver tids gjeldende krav for Bodø kommune. Parkeringskrav 

beregnes for ansatte- og kundeparkering, og etter formål industri/verksted/lager. Oppstillingsplasser for 

salgsbiler eller biler som leveres på bilverksted regnes ikke med.   

Utelagring og visuelt skjemmende elementer tillates kun dersom funksjonene skjermes, for eksempel med 

vegetasjon, gjerde eller overdekning med tak.  

 4.2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)  

4.2.1. Fellesbestemmelser   
Avkjørsler vist med pil på plankartet er veiledende plassert. Mindre justeringer tillates i byggesaken.  

4.2.2. Kjøreveg (felt o_SKV) o_SKV 

utgjør del av Påls vei. Eierformen er offentlig.  

4.2.3. Gang- /sykkelveg (o_SGS)  
Felt o_SGS er gang- og sykkelvei langs Olav V gate. Eierformen er offentlig.  

4.2.4. Annen veggrunn – Tekniske anlegg (o_SVT1-o_SVT2)  
Felt o_SVT1-o_SVT2 utgjør arealer til veg og tekniske anlegg, herunder grøfter og nødvendige arealer til 

drift og vedlikehold. Eierformen er offentlig.  

5. Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 10)  
 

 5.1.  Før rammetillatelse  
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge (relatert omsøkt utbygging/byggetrinn):  

• Situasjonsplan iht. 3.1.  

• Masseregnskap der det skal dokumenteres hvor overskuddsmasser er håndtert og deponert. Det 

skal utarbeides en rapport som beskriver dette 

• Dokumentasjon på stabilitet i grunn og miljøtekniske grunnforhold, samt eventuelt tiltaksplan.  

•  

 5.2.  Før igangsettingstillatelse   
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relatert omsøkt utbygging/byggetrinn):  

• Dokumentasjon som godtgjør at støykravene oppfylles, jf. 3.4.  

• Dokumentasjon på at anlegget dekkes av tilstrekkelig vann til brannslukking og eventuelle 

sprinklinganlegg.  

• Godkjenninger fra Avinor jf. 3.3.  

• Signert tilknytningsavtale for fjernvarme.  
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 5.3.  Før bebyggelse tas i bruk   
Før bebyggelse tas i bruk skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet (relatert til omsøkt 

utbygging/byggetrinn):   

• Alle planlagte tiltak som fremgår av godkjent situasjonsplan.   

• Evt. avbøtende tiltak ift. støy.  

• Miljøsaneringsbekrivelse med avfallsbudsjett for fraksjoner, inkludert dokumentasjon for 

avfallsleveransen.  

• Nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet i grunnen  

• Offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen skal være 

opparbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datert 15.10.2020 


