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Innledning 
Bodø for fremtida 
Bodø er en by i rivende utvikling og med mange spennende prosjekter både i byen og ellers i 
kommunen. Samtidig er det endringer som skjer i Norge og resten av verden som vil endre 
samfunnet fremover.  
 
Klimautfordringer, tap av naturmangfold samt politisk og økonomisk uro er de største globale 
utfordringene verden står ovenfor. Hyppigere globale pandemier gjør også at hele strukturen i 
samfunnet må evalueres og noe må endres. Dette får konsekvenser for hvordan vi lever våre liv og 
det snakkes om «den nye normalen». 
 
Bodø har over lengre tid hatt en befolkningsøkning som tilsvarer ca. 1 % i året. Altså ca. 500 nye 
Bodøværinger hvert år. Prognosene fremover viser at denne økningen vil avta til ca. 0,7 % per år (ca. 
350 nye Bodøværinger hvert år). Dette er en utvikling som må tas på alvor og som kan få 
konsekvenser for hvordan kommunen utvikler seg og i hvilken hastighet. Det betyr ikke at man skal 
skalere ned ambisjonsnivået. Snarere tvert om betyr det at Bodøsamfunnet må fortsette arbeidet for 
å skape attraktive arbeidsplasser, utvikle gode boliger og et samfunn som er rustet for fremtiden. 
 
«Bodø for fremtida» er en visjon om at vi ser fremover, tenker nytt og er proaktive. Bodø skal ta sin 
plass i Nord, Norge og verden. Vi skal bidra til god og bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og 
kompetanseheving, og skape et trygt, attraktivt og velfungerende samfunn å leve i. Det handler ikke 
lenger om å være «best I verden», men om å være «best FOR verden».  
 
For å kunne gjøre dette må kommunen ha en god overordnet plan. En plan som legger til rette for 
fremtidsrettet næringsutvikling, som bidrar til bedre folkehelse, som skaper gode boliger og 
oppvekstmiljøer, og som gjør at kommunen kan levere gode tjenester. 
 

Kommuneplanen og planprogrammet 
Kommuneplanen er Bodø kommunes overordnede plan. Den skisserer viktige trekk ved 
samfunnsutviklingen og bestemmer hvilke satsningsområder Bodøsamfunnet skal ha fremover. Den 
styrer også hvordan arealene i kommunen skal brukes. 
 
Kommuneplanen har to hoveddeler: 

• en samfunnsdel 
• en arealdel 

 
Kommuneplanens samfunnsdel er et strategidokument som fastsetter langsiktige mål og strategier 
for Bodøsamfunnet, kommunens tjenester og kommunen som organisasjon.  
 
Kommuneplanens arealdel tar tak i disse strategiene og overfører dem til den fysiske utviklingen i 
samfunnet ved å styre hvor det skal kunne bygges nye boliger, fritidsboliger eller 
næringsetableringer, hvor tett og høyt det skal være lov å bygge i de ulike områdene, og hvilke 
områder skal utvikles først. Samtidig er det minst like viktig å ha et aktivt forhold til de områder der 
det ikke skal være tillatt med videreutvikling eller bygging – så som grøntområder, naturområder og 
områder for beite og landbruk. 
 
Målrettet styring av arealbruken skaper forutsigbarhet. Forutsigbarhet for næringsliv og for 
innbyggere skaper igjen trygghet og minsker risiko ved investeringer og innovasjon. Det er ikke mulig 
å si ja til alt. Ved å si ja til noe, sier man samtidig nei til noe annet. Ved styringen av arealbruken må 
Bodø kommune derfor gi klare signaler om hvilken retning utviklingen skal ta.   
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Dette planprogrammet er utarbeidet for å beskrive hvordan Bodø kommune vil tilrettelegge 
arbeidet med ny arealdel. Her beskrives hvilken målsetning planen skal ha, hvilke tema som skal 
behandles, hvordan arbeidet organiseres, hvilke utredninger som skal gjennomføres, muligheter for 
medvirkning og hvilke frister og milepæler som gjelder for arbeidet. 
 
Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2018. På grunn av stor aktivitet i Bodø er det 
behov for å rullere kommuneplanens arealdel hvert fjerde år. Ny arealdel forventes vedtatt i 
bystyret i juni 2022.  
 

Kommuneplanens arealdel 
Plan- og bygningsloven bestemmer at alle kommuner skal ha en plan for hvordan kommunen skal 
utvikle seg fremover. Nærmere bestemt settes det krav til at alle kommuner skal ha en plan som 
viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk i hele kommunen. Det er 
dette som er kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og sette 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal 
planen si hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. Kommuneplanens arealdel 
består av plankart, planbestemmelser, og en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen utdyper og beskriver 
hvorfor plankartet og bestemmelsene er blitt som de er blitt. 

Kommuneplanens arealdel skal ha en tidshorisont på 12 år. Dette for å kunne legge en langsiktig 
plan, men ikke for en lengre periode enn man klarer å forholde seg til. Utviklingen i samfunnet skjer 
raskt. Selv om arealdelen ser 12 år frem i tid vil det for Bodøs del derfor være nødvendig å 
oppdatere eventuelt endre deler av planen hvert fjerde år. 

Kommuneplanens arealdel for Bodø har i flere planperioder vært utarbeidet ut fra disse langsiktige 
målsetningene: 

- Utvikling av en kompakt by og et sterkt sentrum 
- Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde 
- Ivareta naturverdier og landbruksnæringene, og legge til rette for god utvikling av distriktene 

Ved forrige rullering ble det også tatt inn følgende langsiktige målsetning: 

- Planlegging av ny flyplass og ny bydel 

Disse målsetningene er like relevante også for denne rulleringen. 

Utvikling av en kompakt by er avgjørende for å kunne nå nullvekstmålet for biltrafikk og legge til 
rette for andre løsninger for hvordan vi transporterer oss. En kompakt by er mer robust og 
bærekraftig, og sammen med et sterkt sentrum bidrar dette til å gjøre byen og kommunen mer 
attraktiv både for næringsliv og innbyggere. 

Bodø har natur på alle sider og Bodømarka ligger i gangavstand. Det er viktig å forsterke dette og 
sikre at Bodømarka er tilgjengelig og enkel å bruke gjennom hele året. 

Områder som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift (LNFR) skal ikke bygges ned eller 
endres dersom dette er i konflikt med naturverdier, kulturmiljø, landbruksnæring, beite eller 
friluftsliv. 
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Det skal være godt å bo og arbeide også utenfor Bodø by. Bosetting skal i hovedsak begrenses til de 
etablerte tettstedene i kommunen; Kjerringøy sentrum, Skau, Saltstraumen, Skjerstad og Misvær. 
Dette for å best mulig kunne legge til rette for infrastruktur, skole og andre tjenester. 

Når flyplassen flyttes til sørsiden av Bodøhalvøya, vil vi få store arealer tilgjengelig. Det er viktig at 
den nye bydelen planlegges på en slik måte at det ikke går på bekostning av sentrumsutviklingen, 
men styrker hele kommunen og bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling. 

 

Rammer og føringer for planarbeidet 
Nasjonale føringer 
De gjeldende nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt i mai 2019.  
De nasjonale forventningene utarbeides hvert fjerde år og gir en oversikt over mål, oppgaver og 
interesser som regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i 
planleggingen i årene som kommer.  
 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  
 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning  
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
- Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. 
 
De nasjonale forventningene og FNs bærekraftsmål skal brukes i rulleringen av kommuneplanens 
arealdel slik at planen i stadig større grad blir et verktøy for å håndtere utfordringene og bidra til at 
bærekraftmålene oppnås. 

I tillegg vil også andre nasjonale retningslinjer og veiledere være førende for arbeidet ut i fra tema og 
type utredning mv. 

Regionale føringer 
Gjeldende fylkesplan for Nordland ble vedtatt i 2013. Planen har tre hovedmål:  

- Livskvalitet 
- Livskraftige lokalsamfunn og regioner 
- Verdiskapning og kompetanse 

Kommuneplanens arealdel skal følge opp målsetningene i den regionale planen og overføre disse til 
kommunens samfunnsutvikling og arealbruk. Blant annet sier fylkesplanen at Bodøs rolle som 
fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen skal styrkes. Samt at arealforvaltningen 
i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. 
Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

Fylkesplanen er under revisjon og revidert fylkesplan vil bli tatt i bruk, når den er vedtatt. Bodø 
kommune vil gi innspill til dette arbeidet og også uttalelse når nytt planforslag legges på høring. 
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Lokale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 

Kommuneplanens samfunnsdel har som visjon at vi skal være en «attraktiv hovedstad i nord». I 
dette ligger det at Bodøsamfunnet må være våkent og fremtidsrettet. Vi må sette mennesket i 
sentrum og bruke teknologi for å forbedre livskvaliteten til innbyggerne.  

Bærekraftig utvikling og endringer skjer gjennom involvering og dialog og Bodø skal ta sin rolle for 
gjennomføringen av det grønne skiftet. Fremtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, 
innbygger, næringsliv, institusjoner og frivillige.  

Bodøsamfunnet skal være attraktivt å bo og leve i. Det skal ikke bare være fokus på sentrum, men 
også legges til rette for at kommunen har levedyktige bygder og øysamfunn. Trivsel, trygghet og 
inkludering skal ligge til grunn for de som ønsker å etablere seg i kommunen.  

Den fysiske utviklingen av kommunen skal skje innenfor rammene av klima og miljøhensyn. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i løpet av 2020 og 2021. Den nye samfunnsdelen vil 
være førende for arealdelen fra den er vedtatt av bystyret og relevante endringer vil tas inn i 
arealdelen. 

I tillegg til målene i samfunnsdelen vil også flere andre kommunale planer ha innvirkning på 
arealbruken i kommunen.  

Noen av disse planene er nye i planperioden eller rulleres samtidig med prosessen med 
kommuneplanens arealdel. Det vil da være viktig med samkjøring mellom prosessene for å få med 
seg eventuelle endringer. Dersom elementer fra disse planene skal gjøres direkte juridisk bindende 
for innbyggerne, må det gis bestemmelser om dette i kommuneplanens arealdel. 

Bærekraftig byutvikling 

Bærekraftig byutvikling handler om å skape en by hvor vi trives. Hvor hver og en av oss kjenner 
felleskap og en følelse av tilhørighet, samtidig som behovene for privatliv og det å kunne være 
seg selv, ivaretas og legges til rette for. En by som har fokus på miljøet, hvor det er enkelt å 
velge miljøvennlige løsninger, og hvor det vi gjør i dag ikke ødelegger for kommende 
generasjoner.  

For å oppnå en bærekraftig byutvikling, settes det langsiktige og framtidsrettede mål. Byen 
skal ikke vokse ut over sine grenser, men fortettes og utvikles innenfor det fastsatte 
byutviklingsområdet. En kompakt by er en bærekraftig by gjennom at vi får kortere 
transportavstander, hvor behovet for å benytte personbil blir mindre. En tettere by gjør at flere 
mennesker bor og lever tettere sammen, noe som styrker næringslivet, gjør det mulig å 
etablere flere tilbud og tjenester, øker mangfoldet og skaper en by med liv og røre. Det 
forsterker også behovet for gode byrom, bedre tilgjengelighet, og et større samspill mellom 
aktører, befolkningen og myndigheter. Byen skapes av de som bruker den, og kommunen må, 
sammen med befolkningen, tilrettelegge for at alle får mulighet til å få oppfylt sine ideer, 
ønsker og behov. 
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Bærekraftmål  
FNs bærekraftmål ble vedtatt høsten 2015. Regjeringen har 
bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. FNs 
bærekraftmål er dermed tatt inn som en viktig del av 
grunnlaget for kommunal planlegging gjennom Nasjonale 
forventinger til nasjonal og regional planlegging 2019-2023.  

FNs 17 bærekraftsmål skal fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og er verdens felles 
arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse, stanse tap av naturmangfold og 
klimaendringer (se figur 2).

 

Figur 1: FNs 17 bærekraftmål 

Bærekraftmålene er delt i tre 
dimensjoner: miljømessig bærekraft, 
sosial bærekraft og økonomisk bærekraft 
(se figur 3).  Det er sammenhengen 
mellom dimensjonene som avgjør om noe 
er bærekraftig. For å løse utfordringene 
kommunene og samfunnet står overfor er 
det stadig viktigere å tenke helhetlig og 
bærekraftig på alle nivåer i planlegging. De 
siste tiårene er det blitt økt fokus og 
forståelse for hvilken betydning 
arealplanlegging også har for sosial og 
økonomisk bærekraft.  

I kommuneplanens arealdel vil FNs 
bærekraftmål være et gjennomgående 
tema som det skal jobbes med på alle nivå. Det er et mål at kobling mot FNs bærekraftmål skal være 
en rød tråd som er gjennomgående og tydelig i planprosess og plandokumenter.  

 

Figur 2: Bærekraftmålene delt inn i de tre dimensjonene miljømessig 
bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. 

Bærekraftig utvikling handler om å 
ta vare på behovene til mennesker 
som lever i dag, uten å ødelegge 
framtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine behov.  
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Formålet med rulleringen og fokusområder 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy for å ivareta nasjonale, regionale og 
kommunale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet. Arealdelen viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruken, og er juridisk bindende. Kommuneplanen bør rulleres i 
hver valgperiode, slik at planen holder seg oppdatert i forhold til utviklingen i samfunnet.  
 

Forrige rullering 
Ved forrige rullering av arealdelen, vedtatt i 2018, var det fokus på en kompakt og grønn utvikling. 
Fokusområdene omhandlet sterkere satsning på parker og byrom og bedre tilrettelegging for gående 
og syklende. Klarere rammer for jordvern og matjord ble vedtatt og det ble blant annet tatt ut ca. 
4200 dekar (samme størrelse som hele flyplassområdet) med områder avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommunen for å bedre ivareta jordvern og klimatilpassing. Grunnet nye reindriftskart og 
distriktsplaner ble reindriftsinteressene gjennomgått, og det ble laget nye temakart som har til 
hensikt å bedre ivareta reindriftsinteressene. Det ble gjort en grundig gjennomgang av sjøarealene i 
kommunen for å få bedre forutsigbarhet og styring på akvakultur og ivareta hensyn til fiske, friluftsliv 
og naturverdier på en bedre måte. Det ble i tillegg laget egen interkommunal kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden sammen med kommunene Fauske og Saltdal for mer bærekraftig og felles 
forvaltning av denne viktige terskelfjorden. 
 
Det ble innført maksimumskrav til parkering i sentrum av Bodø, og krav til parkering ble justert ved 
at soneinndelingen ble endret slik at det ble lavere parkeringskrav innenfor hele 
byutviklingsområdet. Samtidig ble det strengere krav til hvor mye av parkeringen som kunne ligge på 
bakken. 
 
Kravet til uteoppholdsarealer til boliger ble endret slik at det ble mer fleksibelt hvordan disse ble 
utformet, samtidig som det ble strengere krav til kvaliteten på arealene sett i forhold til plassering, 
sol/skygge og størrelse. Det ble åpnet for at man i bykjernen kunne benytte offentlige parker og 
byrom til å løse krav til uteoppholdsarealer dersom visse vilkår var til stede. For å bedre styre dette 
ble det også laget en handlingsplan for parker og byrom. 
 
Fokus på flytting av flyplassen og planlegging og utvikling av ny bydel kom også til uttrykk ved forrige 
rullering av arealdelen. For å klargjøre for utviklingen av den nye bydelen ble det ikke tatt inn nye 
områder for utvikling og det ble vedtatt at de eksisterende arealreservene innenfor 
byutviklingsområdet ikke skulle planlegges eller utvikles i planperioden. 
 
Handelsområdet for sentrum ble utvidet fra å gjelde kun indre bykjerne til å gjelde hele bykjernen. 
Handelsområdet på Stormyra fikk mer forutsigbare rammer for utvikling, og det ble lagt inn et nytt 
handelsområde for plasskrevende varer ved riksveien på Mørkved. 
 

Denne rulleringen 
FNs bærekraftsmål, enda sterkere miljøambisjoner og større fokus på bærekraftige 
transportløsninger vil sette preg på denne rulleringen av kommuneplanens arealdel. FNs 
bærekraftsmål skal implementeres og forankres i kommuneplanens arealdel. 
Bodø har satt seg strenge klimamål og vedtatt at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all 
planlegging og utvikling i kommunen. Reduksjon av klimagassutslipp, ingen økning i 
personbiltrafikken, mindre omdisponering av dyrka jord og bedre ivaretakelse av naturmangfold er 
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noen av tingene som må til for å nå målene som Bodø kommune har satt seg. Dette får 
konsekvenser for hvordan kommunen skal utvikles og også for arealbruken. Vi vet at de største 
kildene til klimagassutslipp stammer fra personbiltrafikk og sjøfart. Kompakt by- og tettstedsutvikling 
er det viktigste virkemidlet kommunen har for å redusere transportbehovet og dermed bidra til 
mindre klimagassutslipp fra disse kildene. Satsningen på ny bydel og sentrumsutvikling vil være 
avgjørende for å få til en kompakt byutvikling og legge til rette for klimavennlige og bærekraftige 
løsninger. 
 
På oppdrag fra Bodø kommune har Statens Vegvesen utarbeidet en byanalyse som viser hvordan 
Bodø kan nå nullvekstmålet i personbiltrafikk frem mot 2033. Analysen viser at en kompakt 
byutvikling er det viktigste bidraget til å nå nullvekstmålet. Funnene i byanalysen vil bli lagt til grunn 
for arbeidet med ny arealdel. 
 

Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken 
Denne rulleringen vil ha fokus på å tilrettelegge for at ny bydel og sentrumsutviklingen skal kunne 
gjennomføres på en best mulig måte innenfor rammene av miljø- og bærekraftsmålene. Dette gjøres 
ved å blant annet ha en mer forutsigbar arealbruk innenfor byutviklingsområdet og ikke legge til 
rette for spredt utbygging, men konsentrere utviklingen fremover inn mot sentrum og ny bydel. 
Områder som er planlagt og under utbygging skal ferdigstilles, mens områder som ligger som 
arealreserver må vurderes om de skal tas ut eller reduseres. 
 
Utenfor byutviklingsområdet vil dette bety at det skal bygges opp omkring eksisterende tettsteder 
og i mindre grad legges til rette for nye områder eller spredt bolig- og næringsbebyggelse. Dette er i 
tillegg til reduksjon av klimagassutslipp viktig for å ivareta et godt tilbud av tjenester i distriktene.  
 
I rulleringen skal det vurderes hvilke områder som fortsatt skal ligge inne som utbyggingsområder. 
Dette er områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til utbygging som 
tjenesteyting/offentlige formål, boligområder, næringsområder eller fritidsbebyggelse, men som 
ikke enda er planlagt gjennom reguleringsplaner. 
 
Området på Rønvikjordene merket N1, samt næringsareal på Lille Hjartøya, skal vurderes tilbakeført 
til LNFR. Området O1 på Rønvikjordene vurderes omgjort fra offentlig formål til næringsformål. 
 
Hele byutviklingsområdet skal detaljeres med overordnet arealformål innen bolig, næring, 
grønnstruktur, offentlig/privat tjenesteyting, samferdsel eller landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift (LNFR). Justering av grenser mellom bebyggelsesformål og grønnstruktur eller LNFR 
skal vurderes. 
 
Eldre reguleringsplaner (planer som er vedtatt for over 10 år siden) skal gjennomgås og det skal 
vurderes om disse i tilstrekkelig grad er oppdaterte både med tanke på samfunnsutvikling og 
planverk. Dette vil resultere i at noen planer foreslås opphevet, mens andre vil få krav om 
oppdatering ved gjennomførelse og andre igjen vil kreve oppdatering av arealdelen slik at detaljert 
og overordnet plan henger mer sammen. 
 
Kommunedelplanen for Tverlandet ble vedtatt i 2014, men planens hovedgrep har ikke blitt fulgt 
opp. Også på Tverlandet er det det behov for en gjennomgang av arealreserver for å styre 
utviklingen av tettstedet, og for å avklare rollefordelingen mellom Tverlandet og sentrum. Planen 
skal derfor gjennomgås på nytt og det er ønskelig at den skal inngå som en del av kommuneplanens 
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arealdel i stedet for å bestå som egen kommunedelplan. Dersom det, under planarbeidet, viser seg 
at dette blir for omfattende, vil man kunne behandle planen videre som en rullering av 
kommunedelplanen med eget vedtak.  
 

Parkering og mobilitet 
Utviklingen innen mobilitetsløsninger og delingsøkonomi har endret seg i stort tempo bare siden 
2018. Bodø kommune har behov for å vurdere endringer i parkeringspolitikken for å tilrettelegge for 
disse samfunnsendringene. Parkeringspolitikk er på agendaen nesten uansett hva som planlegges 
eller skal utvikles og det handler som regel om mye mer enn bare hvor mange parkeringsplasser som 
skal etableres i et konkret prosjekt. 
 
I denne rulleringen skal det derfor gjøres en systematisk gjennomgang av parkeringskravene og 
bestemmelsene for å få en bedre og mer fremtidsrettet parkeringspolitikk. 
 

Medvirkning og organisering av arbeidet 
I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det viktig med bred medvirkning fra hele samfunnet. 
Det skal legges til rette for medvirkning og involvering fra innbyggere, næringsliv, 
interesseorganisasjoner, politikere og berørte myndigheter. Det skal særlig sikres aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Dette gjelder blant annet barn og unge.  
  
Kommuneplanens arealdel skal være et styrende politisk dokument for de neste årene. Bred 
politisk deltakelse og forankring av målsetninger for planarbeidet skal sikres. For å sikre medvirkning 
og involvering fra alle grupper i samfunnet vil de fem kommunale rådene være viktig: Eldrerådet, 
ungdomsrådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, råd for rus og psykisk helse og 
flerkulturelt råd. Kommunedelsutvalgene vil også ha en sentral rolle i planarbeidet. Bodø har fem 
kommunedelsutvalg som skal sikre interessene for sine respektive kommunedeler (Kjerringøy og 
Nordsia, Saltstraumen, Tverlandet, Skjerstad og Værran). Kommunedelsutvalgene vil få en sentral 
rolle i organisering av prosess og medvirkning i de ulike delene av kommunen, og vil være viktig 
gjennom hele planarbeidet. Siden byutviklingsområdet, med unntak av Tverlandet, ikke har eget 
kommunedelsutvalg eller ulike bydelsutvalg, vil det være viktig å få til medvirkning i de ulike 
bydelene.   
 
Berørte myndigheter involveres gjennom regionalt planforum og formelle høringsprosesser. I tillegg 
kan det bli behov for egne møter med regionale og statlige myndigheter for ytterligere orientering og 
drøfting av planforslaget og planfaglige tema. 
Informasjon til innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner er viktig som fundament for 
medvirkningsprosessene som skal gjennomføres. Det er viktig at politiske målsettinger som krever 
innsats og endring forankres i hele kommunen. Gjennom de ulike fasene av planarbeidet vil dermed 
innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner inviteres til dialog, både relatert til planforslaget 
som sådan, men også i forhold til fokusområder eller interessefelt. 
 
Bodø kommune har stort fokus på medvirkning og har jobbet aktivt med nye metoder for å involvere 
befolkningen aktivt i planprosesser. Dette vil også være viktig i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 



10 
 

Tre faser for medvirkning  
Prosessen kan deles i tre faser med ulik mulighet for medvirkning og deltakelse: 
 

  
   
Oppstart og planprogram 
Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel meldes samtidig som planprogrammet sendes på 
høring. I planprogrammet ligger forslag til målsetninger med planarbeidet, fokustema og andre 
føringer for planarbeidet. I denne fasen er det viktig å komme med innspill til tema som bør utredes 
samt planer for ny eller endret arealbruk. Det vil bli arrangert åpne møter rundt om i kommunen i 
tillegg til at det er dialog med politiske råd og utvalg. Her vil også medvirkning være tema. 
 
Planfase 
I planfasen vil innspill til planprogram og melding om oppstart vurderes. Det vil gjennomføres 
befaringer og møter etter behov. 
 
I planfasen vil det gjennomføres utredning av fokustema. Hovedtyngden av arbeidet vil foregå 
internt i kommunen, med deltakelse fra alle sektorer, men det kan også være aktuelt med møter og 
idedugnader med ulike tema. 
  
Høring og offentlig ettersyn 
I høringsfasen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn. Alle berørte parter, interesserte, 
organisasjoner og myndigheter inviteres til å uttale seg om planforslaget.  
  
Her presenteres forslag til mål, strategier samt plankart med forslag til arealbruk og tilhørende 
bestemmelser. Nasjonale og regionale myndigheter får uttale seg til planforslaget, og kan fremme 
innsigelse dersom nasjonale eller vesentlige regionale interesser blir skadelidende. Alle interesserte 
skal gis mulighet til å gi merknader til planforslaget. Etter høringsfasen vil alle merknader 
oppsummeres og synliggjøres. 
  
Informasjon og medvirkning 
Gjennom hele prosessen vil informasjon om planarbeid, politiske føringer, aktuelle tema og 
problemstillinger, samt muligheter for medvirkning m.m. være tilgjengelige på hjemmesiden til Bodø 
kommune. 
  
Det vil bli holdt informasjonsmøter i de ulike kommunedelene og i sentrum ved oppstart av 
planarbeidet og ved høring av planforslaget. I tillegg vil det bli gjennomført egne temamøter 
fortløpende gjennom planprosessen.  
 

Organisering av arbeidet 
Kontor for Byutvikling har ansvaret for lede prosessen og utforme plandokumentene. Andre 
avdelinger og kontorer inviteres til å bidra innenfor sine respektive fag- og ansvarsområder. Spesielt 
gjelder dette for å koordinere og ivareta andre kommunale planer.  
 

Oppstart  og 
planprogram Planfase

Høring og 
offentlig 
ettersyn
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Det legges opp til egne delprosesser innenfor tema hvor det etableres grupper hvor representanter 
fra relevante avdelinger og kontorer deltar. Dette gjelder også andre myndigheter og interesser. For 
eksempel vil det være relevant å ha møter med reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen og 
reinbeitedistriktene hvor også landbrukskontoret i kommunen er med. 
 
Plan- og miljøutvalget behandler først oppstart og forslag til planprogram og gir sin innstilling før 
Bystyret formelt vedtar oppstart av planarbeidet og at planprogrammet sendes på høring og 
offentlig ettersyn. Gjennom den politiske behandlingen før oppstart, før høring av planforslag og før 
endelig vedtak skal politikerne vurdere innholdet og eventuelt vedta endringer. 
 
 

 

Figur 3: Planprosess ved rullering av Kommuneplanens arealdel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4: Bodø by. Foto Ernst Furuhatt 
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Utredninger 
Innenfor hovedtemaene for denne rulleringen vil det være behov for å gjøre flere utredninger og 
avklaringer, blant annet på følgende områder:  

• FNs bærekraftsmål 
o I forbindelse med implementering av FNs bærekraftsmål er det allerede startet en 

intern prosess for hvordan målene kommer til virkning i Bodø kommune. 
Resultatene fra denne prosessen vil følges opp i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel 

• Parkering og mobilitet 
o For endring av parkeringspolitikken kan det være behov for å gjøre utredninger 

knyttet til parkeringsdekning, ordninger for bildeling og konsekvenser for næringsliv 
mv. 

• Ny bydel 
o I forbindelse med planleggingen av ny bydel vil det være behov for å gjøre 

utredninger knyttet til forholdet mellom sentrum og utbyggingsområder i ny bydel. 
Spesielt knyttet til handel, teknisk infrastruktur, grønnstruktur og sosial 
infrastruktur. 

• Arealbruksendringer 
o Det er allerede satt i gang en gjennomgang av eldre planer. Dette arbeidet vil brukes 

som beslutningsgrunnlag for endringer i arealbruk og eventuell oppheving av 
reguleringsplaner 

Listen er ikke uttømmende, og det kan være behov for ytterligere utredninger. 

Konsekvensutredning 
Som en del av beslutningsgrunnlaget for dette planarbeidet skal det utarbeides en konsekvens-
utredning. Det vil i hovedsak være de delene av planen som innebærer ny utbygging og som 
innebærer endringer i forhold til gjeldende plan som omfattes av utredningskravet. Krav om 
konsekvensutredning vil hovedsakelig utløses av følgende forhold: 
 

- Avsetting av nye områder til utbyggingsformål 
- Endring av utbyggingsformål 

 
Formålet med konsekvensutredningen er å gi en vurdering og beskrivelse av mulig vesentlige 
virkninger planen kan ha for samfunn og miljø. Ved endring av formål for allerede avsatte 
utbyggingsområder vil kun relevante tema og konsekvenser ved selve endringen utredes. Det legges 
ikke opp til ny utredning av allerede regulerte utbyggingsområder dersom det kun er snakk om 
mindre justeringer av type formål eller grensesetting. 
 
Konsekvensutredningen skal være en vurdering på overordnet nivå av de enkelte forslag til nye 
utbyggingsområder. Utredningen vil være basert på fagkunnskap og faglig skjønn. 
 
Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø 
og samfunn. 
 
Det skal redegjøres for den samlede virkningen av arealbruksendringen. Der hvor reindriftsinteresser 
blir berørt, skal de samlede virkningene av arealbruksendringer innenfor det aktuelle 
reinbeitedistriktet vurderes. 
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Når det gjelder relevante vurderingskriterier skal det gis en kort redegjørelse for datagrunnlaget og 
metodene som er benyttet for å beskrive virkningene, herunder usikkerhet knyttet til innsamling og 
bruk av data og metoder. Metoden for konsekvensutredninger til kommuneplanens arealdel følger 
av Miljøverndepartementets (nå Kommunal- og moderniseringsdep.) veileder T-1493. 
 
Risiko og sårbarhet 
ROS-analyser skal gjennomføres ved alle arealplaner, og vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget 
for kommuneplanen. 

 

Fremdrift 
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er lagt opp til å ta to år, med start sommeren 
2020 og vedtak sommeren 2022. Formell oppstart skjer høsten 2020 og gjennom 2021 vil innspillene 
gjennomgås og konsekvensutredes. Det vil bli gjort utredninger, avklaringer, møter og dialog og 
utarbeidelse av plandokumentene med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og temakart. 
Vinteren 2021/2022 vil planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etter 
høringen vil uttalelser og merknader gjennomgås og planforslaget endres i tråd med disse. Dersom 
myndighetene fremmer innsigelse til planforslaget, må disse løses før planen til slutt går til vedtak i 
bystyret sommeren 2022. Fremdriftsplanen er tentativ slik at endringer kan forekomme. 
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