
 

 

 
 
 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Plan- og miljøutvalget 

Møtested: Team,  Fjernmøte  

Dato: 25.11.2020 

Tidspunkt: 10:00 – 13:00 
 

Til stede: 
Navn Funksjon  Medl. Varamedl. for 
Håkon Andreas Møller Leder MDG  
Ole-Henrik Hjartøy Nestleder H  
Fredric Martinsen Persson Medlem AP  
Salamatu Winningah Medlem AP  
Christine Klippenvåg 
Nordgård 

Medlem H  
Tommy Wisth Medlem FRP  
Astri Dankertsen Medlem RØDT  
Arild Nohr Vara AP Sigurd Andreas Myrvoll 
Kristin Hunstad  BARNETALSPERSON  

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  
Knut Hernes Kommunaldirektør teknisk avdeling 
Annelise Bolland Leder Byutvikling 
Svein Erik Moholt NU Plan- og Samfunnskontoret 
Ingrid Bay-Larsen NU Plan- og Samfunnskontoret 
Ingvild Gabrielsen  TA Byutvikling 
Svein Inge Johansen Konsulent 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 14.10.2020 ble godkjent. 
 
Habilitet 
Ole Henrik Hjartøy hadde bedt om å få sin habilitet vurdert i sak PS 20/39, da han sitter i styret til 
COOP Nordland, som har interesser i saken.  
Hjartøy ble erklært inhabil offentlighetsloven § 11-10 jfr. forvaltningsloven § 6 og fratrådte møte 
under behandlingen av saken.  
Joakim Sennesvik (H) møtte som vara for Hjartøy under behandling av saken.  



 
 
 

 

 
 
 
Orienteringer: 
 
Grønne bygg og anleggsplasser - samarbeid med Avinor ved Ingrid Bay-Larsen NU  
 
 
Arbeidsmøte: 
 
Naturmangfold ved Ingrid Bay-Larsen og Ingvild Gabrielsen. 
 
 
 
 

 Bodø, 26. november 2020  
   

 Håkon Andreas Møller  
 Leder  
  Svein Inge Johansen 
  Utvalgssekretær 
   

 
  



 
 
 

 

Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

PS 20/39 Sluttbehandling av detaljregulering for Mørkved handelsområde 

PS 20/40 Sluttbehandling av områderegulering for Kjerringøy sentrum 

PS 20/41 Sluttbehandling - detaljregulering B14 Oddan, Tverlandet 

PS 20/42 Sluttbehandling - Detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden 

PS 20/43 Behandling av forslag til nye vei- og stedsnavn i Bodø kommune 

PS 20/44 Høring. Endringer i viltloven og forslag om endringer i forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst 

PS 20/45 Orientering om rassikring i Kvalvika 

PS 20/46 Orientering om status for kommunens tilskuddsordninger for elsykkel og 
ladeinfrastruktur i borettslag 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

PS 20/39 Sluttbehandling av detaljregulering for Mørkved 
handelsområde 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
Forslag 
Felles utsettelses forslag fremmet av Håkon Møller på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Høyre, 
Rødt 
 
Forslaget om detaljregulering for Mørkved handelsområde fremstår i kontrast til flere vedtatte 
mål og ambisjoner for Bodø. Dette gjelder spesielt innenfor kompakt og grønn byutvikling, våre 
ambisjoner for "Ny By", samt vedtatte mål for nullvekst i personbiltrafikk, reduksjon i 
klimagassutslipp og sterkere jordvern. Ved at detaljreguleringen åpner for detaljhandel, er dette 
en utvidelse som bryter med tidligere vedtak. Samtidig fremstår ikke løsningen for adkomst fra RV 
80 å være i tråd med de beskrevne behov for bedre trafikale løsninger.  
Plan- og miljøutvalget ber rådmannen legge frem saken på nytt hvor disse merknadene vurderes 
særskilt samt at det gjennomføres en ny handelsanalyse. I tillegg må reguleringen vurderes opp 
mot kommunens overordnede samfunns- og arealplaner 
 
Votering 
 Forslaget fra Håkon møller fikk 4 (1MDG, 1RØDT, 2H) stemmer mot 4 (3AP, 1FRP) stemmer. Felles 
utsettelsesforslag bel vedtatt med leders stemme.    
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak. 
 
Forslaget om detaljregulering for Mørkved handelsområde fremstår i kontrast til flere vedtatte 
mål og ambisjoner for Bodø. Dette gjelder spesielt innenfor kompakt og grønn byutvikling, våre 
ambisjoner for "Ny By", samt vedtatte mål for nullvekst i personbiltrafikk, reduksjon i 
klimagassutslipp og sterkere jordvern. Ved at detaljreguleringen åpner for detaljhandel, er dette 
en utvidelse som bryter med tidligere vedtak. Samtidig fremstår ikke løsningen for adkomst fra RV 
80 å være i tråd med de beskrevne behov for bedre trafikale løsninger.  
Plan- og miljøutvalget ber rådmannen legge frem saken på nytt hvor disse merknadene vurderes 
særskilt samt at det gjennomføres en ny handelsanalyse. I tillegg må reguleringen vurderes opp 
mot kommunens overordnede samfunns- og arealplaner 
 
 
 
 

PS 20/40 Sluttbehandling av områderegulering for Kjerringøy sentrum 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
 



 
 
 

 

Votering. 
Enstemmig vedtatt 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling. 
 
Bodø bystyre vedtar områderegulering for Kjerringøy sentrum, slik den er vist på plankart datert 6.11.2020 
med plan PlanID 2014019, tilhørende bestemmelser datert 6.11.2020 og planbeskrivelse.  
 
De delene av gjeldende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdets avgrensning vedtas opphevet: 
PlanId 4002 Kjerringøy sentrum vedtatt 1980 
PlanId 4002_02 Larsvika og Hesthagen småbrukerfelt vedtatt 2005 
PlanId 4002_101 Larsvika naustplan vedtatt 1989 
PlanId 4003 Del av Kjerringøy sentrum vedtatt 1982 
PlanId 4005 Kjerringøy sentrum vedtatt 2003 
PlanId 4005_01 Kjerringøy havn vedtatt 2004 
PlanId 43 Bebyggelsesplan for Kråkåsen Øst hyttefelt vedtatt 2000 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. 
 
 
 
 

PS 20/41 Sluttbehandling - detaljregulering B14 Oddan, Tverlandet 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
Forslag 
Fellesforslag fremmet av Håkon Møller på vegne av MDG, AP 

 
Bystyret viser til uttalelse fra Nordland fylkeskommune datert 1.4.20, der Bodø kommune bes 
vurdere å sikre en bedre forbindelse mellom planområdet og boligområdene i nord gjennom en 
forlengelse av veien Torvmyra. Naboeiendommen 71/80 er eid av Bodø kommune. Bystyret ber 
om at det foretas Barnetråkk-kartlegginger på Tverlandet, og om at opparbeidelse av 
turvei/stiforbindelse vurderes ved behov. 
Fellesforslag fremmet av Håkon Møller på vegne av MDG, AP, H, FRP, Rødt 
Forslag til endring av planbestemmelsenes pkt. 7.5: 
"Før ferdigattest for første boenhet kan gis, skal fortau langs vei SKV2 langs plangrense og fortau 
langs Tverlandsveien fra SKV2 til Gapsletta være ferdig opparbeidet." 

 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Fellesforslaget fra MDG og AP ble enstemmig vedtatt 
Fellesforslaget fra MDG, AP, H, FRP og Rødt ble enstemmig vedtatt  
 



 
 
 

 

 
Plan- og miljøutvalgets innstilling. 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for B14 Oddan, Tverlandet, slik det er vist på plankart 
datert 23.04.2020, plan-ID 2018008 med tilhørende bestemmelser datert 16.07.2020 og 
planbeskrivelse datert 16.07.2020.  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd. 
 
Bystyret viser til uttalelse fra Nordland fylkeskommune datert 1.4.20, der Bodø kommune bes 
vurdere å sikre en bedre forbindelse mellom planområdet og boligområdene i nord gjennom en 
forlengelse av veien Torvmyra. Naboeiendommen 71/80 er eid av Bodø kommune. Bystyret ber 
om at det foretas Barnetråkk-kartlegginger på Tverlandet, og om at opparbeidelse av 
turvei/stiforbindelse vurderes ved behov. 
 
Forslag til endring av planbestemmelsenes pkt. 7.5: 
"Før ferdigattest for første boenhet kan gis, skal fortau langs vei SKV2 langs plangrense og fortau 
langs Tverlandsveien fra SKV2 til Gapsletta være ferdig opparbeidet." 
 
 
 
 

PS 20/42 Sluttbehandling - Detaljregulering for masseuttak på 
Kvalvikodden 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden slik det er vist på plankart 
med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende bestemmelser datert 17.9.2020 og 
planbeskrivelse datert 26.8.2020.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens 12-12, 1. ledd.  
 
Bystyret vedtar oppheving av reguleringsplan for Kvalvikodden næringsområde med plan-ID 1299 
og delvis oppheving av områderegulering for Kvalvikodden med plan-ID 1296.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12-14.  
 
 
 



 
 
 

 

 

PS 20/43 Behandling av forslag til nye vei- og stedsnavn i Bodø 
kommune 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
Forslag 
Fellesforslag fremmet av Håkon Møller på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet 
 
1. "Brømnessanden" i pkt. 2 endres til "Brømsnessanden".  
 
2. Pkt. 4 strykes. 
 
Votering 
Fellesforslaget fra MDG og AP ble enstemmig vedtatt 
Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak. 
 
Nye adressenavn vedtas kunngjort. 
 

1. Vei 1565 får navnet Brømsneskleiva.  
2. Rekkehusene i Oksbakkan og Brømnessanden slås sammen til en veiadresse Brømsnessanden. 

Endring av husnumrene kan bli en konsekvens av dette i begge veiene. 
3. Hovedtilførselsveien fra FV 834 Midnattsolveien og nordøstover og opp i boligområdet får navnet 

Oksbakkan. 
4. Den nye vei 1569 og Tvillingan slås sammen til en veiadresse: Tvillingan 
5. Fv. 834/571, del 7 får nytt veinavn: Tranvika 

 
Nye stedsnavn vedtas kunngjort. 
 

1. Rådhusparken endrer navn til Rådhusplassen. 
2. Solparken beholder sitt navn. 
3. Parkområdet mellom Dronningens gate, Bankgata og Kongens gate får navnet Sissel Bjugns park. 

 
Nye naturnavn vedtas endelig. 

Kartverket har gjennom vedtak i sak 2018/446 fastsatt 3 naturnavn i Bodø kommune. Bodø kommune 
vedtar endelig samme navn. 

 
1. Tidligere Store Nautholmen får navnet Nauthaugen (Halvøy) 
2. Nautholmen (Holme) 
3. Fuglholmen (Holme) 

 
 
 
 



 
 
 

 

PS 20/44 Høring. Endringer i viltloven og forslag om endringer i forskrift 
om utøvelse av jakt, felling og fangst 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
 

Bodø kommune gir følgende høringsuttalelse til endringer i viltloven og forslag om endringer i 
forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst: 

Viltloven. 
- Støtter forslaget som innebærer at synlig bevegelig lys og nattopptikk kan benyttes ved 

ordinær jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens 
målsetting om færrest  mulig villsvin spredt over et minst mulig område følges opp. 

- Støtter forslaget om en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet «kunstig lys» i 
viltloven, og en tydeliggjøring av skillet mellom ordinær jakt og fangst av høstbare arter og 
avliving av vilt etter naturmangfoldslovens § 18. 
 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
- Støtter forslaget om en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken 

knyttet til jegerprøven. 
- Støtter forslaget om å endre kravet til rifleammunisjon for storviltjakt i forskriften, slik at 

det blir mulig å benytte blyfrie kuler i kaliber 6,5 til storviltjakt. 
 
 
 
 

PS 20/45 Orientering om rassikring i Kvalvika 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
Plan- og miljøutvalgets innstilling  
 
Bodø bystyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PS 20/46 Orientering om status for kommunens tilskuddsordninger for 
elsykkel og ladeinfrastruktur i borettslag 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020: 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
Plan- og miljøutvalgets innstilling  
 
Bodø bystyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 


