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Vedtak om begrenset høring av forslag til endring etter
forenklet prosess av reguleringsplan for Tollbugata 9, 11, 12 og
13, planID 2015003
Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes
delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:
VEDTAK
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for
Tollbugata 9,11, 12 og 13 ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og
bygningslovens § 12 – 14.

Sammendrag
Forslaget innebærer en endring av detaljreguleringsplan for Tollbugata 9, 11, 12 og 13 –
Hundholmen plass, ved at den vestlige delen av planområdet omreguleres fra parkeringsplass til
gatetun. Hensikten med dette er å legge til rette for et nytt og større byrom i planområdet, i
sammenheng med den østlige, indre delen som allerede er regulert til gatetun og uteoppholdsareal.
Gjennomføring av planen med endringen vil bety at de eksisterende parkeringsplassene fjernes og at
området heller ikke skal benyttes til drosjeoppstilling. Dagens bruk av området kan videreføres inntil
alternativer for drosjene er etablert. Varelevering og nyttetransport over gatetunet blir fremdeles
tillatt.
Årsaken til at endringen foreslås er at flere av forutsetningene som lå til grunn for å regulere
området til parkeringsareal har endret seg. I første rekke ved at det sees på alternative lokaliseringer
for drosjeoppstilling, men også føringer lagt i reguleringsplan for Sjøgata, åpningen av nytt
parkeringsanlegg i kvartal 99, og at nybygget i planområdet har blitt omprosjektert og ikke lengre
inneholder parkering. Det foreslås også at eksisterende nettstasjon og fremtidig nedgravd
avfallsanlegg alternativt kan etableres i gatetunet på offentlig grunn. Planendringen inneholder i
tillegg en åpning for å bygge om eksisterende avfallsbod på kaiområdet for å oppgradere området
estetisk og oppnå bedre varelevering og avfallshåndtering, med muligheter for overliggende terrasse
knyttet til restauranten i Tollbugata 13.
Byutvikling mener at planendringen vil bidra svært positivt til utviklingen av dette sentrale området,
i tråd med de langsiktige målene for Bodø sentrum. Endringene er i tråd med arealbruken i
kommuneplanens arealdel, som viser området som offentlig friområde. Byutvikling vurderer at
reguleringsendringen viderefører de gitte rammene for utbyggingen og vil bidra til
gjennomføring av den vedtatte planen, og at de kan behandles innenfor rammene av en enklere
prosess. Endringene kan derfor sendes på begrenset høring i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-14.

Bakgrunn/saksopplysninger
Reguleringsplan for Tollbugata ble vedtatt i Bodø bystyre 30.mars 2017 i sak 17/30. Planen er fremmet
av Løvoldgården AS, og regulerer eiendommene tilhørende Tollbugata 9, 11, 12 og 13 til
sentrumsformål, parkering og gatetun. Hensikten er å erstatte dagens næringsbygg i Tollbugata 11
med et nytt og større kombinert bolig- og næringsbygg med parkering, og legge til rette for felles leke
– og uteareal som en del av et helhetlig gatetun på østlig del av Hundholmen plass. Den øvrige
bebyggelsen i planområdet vernes, mens drosjekiosken kan rives. Den vestlige delen av Hundholmen
plass er planlagt videreført til taxi og parkering, samt biladkomst til parkeringsanlegg i Tollbugata 11.
Reguleringsplanen ble utarbeidet og vedtatt for rundt fire år siden, og byggearbeidene har ennå ikke
startet opp. Tiltakshaver har imidlertid inngått utbyggingsavtale med Bodø kommune i 2019, og
nærmer seg nå et byggeklart prosjekt.

Skisse på utforming fra planbeskrivelsen og den gjeldende planen. Plassen er todelt med
byrom i øst og parkering/taxi i vest.

Vurderingene som i sin tid lå til grunn for beslutningen om å videreføre parkeringsplassen og
oppstilling av taxi i reguleringsplanen ble gjort i samråd med Bodø Taxi, som på det tidspunktet hadde
et klart ønske om å fortsette å benytte området som i dag. Det var samtidig en forutsetning for
planarbeidet at en større del av Hundholmen plass skulle opparbeides som gatetun med areal for
uteopphold, og arealet drosjene i dag benytter ble som følge av dette redusert. Bodø Taxi var ikke fullt
ut tilfreds med den vedtatte løsningen, og klaget på planvedtaket. Planvedtaket hva angikk Bodø Taxis
interesser ble stadfestet av Fylkesmannen i Trøndelag som settefylkesmann, og det ble presisert at
Bodø Taxi skulle delta i utformingen av den fremtidige situasjonen.
Bakgrunn for forslaget til endringer i planen
Flere nye forhold har aktualisert en mindre endring av planen, gitt tiden som har gått siden oppstart og
vedtak av planen. Disse listes opp i det følgende:
Flytting av drosjeoppstilling:
Som en følge av at Nordland Fylkeskommune nå planlegger flytting av regionbussene fra
Sentrumsterminalen, har det åpnet seg en mulighet for å flytte drosjeholdeplassen dit. Bodø
kommune, Bodø havn, Nordland Fylkeskommune og drosjenæringen jobber nå sammen med konkrete

løsninger for dette. Denne prosessen er ennå ikke avsluttet, og det foreligger heller ikke et tidspunkt
for når taxiene kan ta i bruk den nye lokaliteten. Planendringen tar derfor høyde for at drosjene kan
benytte Hundholmen plass frem til en alternativ lokalitet er etablert.
Omprosjektering av nybygget:
Bygningen har siden vedtaket av planen blitt omprosjektert, der en av hovedendringene følger av at
tiltakshaver ikke lengre ønsker å bygge egen parkering. Det opprinnelige planlagte nybygget i
Tollbugata 11 var tenkt med et innvendig automatisk parkeringssystem, som baserte seg på adkomst
fra plassen. Dette utløste behov for fortau langs nybygget, og innkjørsel i byggets fasade. Denne
endringen gir også nye designmuligheter, i første rekke at bygget kan gis en slankere form, og kan
møte nabobebyggelsen på en mer avklart måte. Det omprosjekterte bygget er planlagt innenfor
rammene til gjeldende reguleringsplan. Det er imidlertid oppstått et behov for å se på plassering
av eksisterende nettstasjon og nedgravde avfallsanlegg på nytt.

Bolig- og næringsbygget fra planbeskrivelsen 2017 (LPO arkitekter)

Skisser på omprosjektert bygg 2020 (Norconsult)

Det nye bygget har et mindre fotavtrykk, og gjennom dialog med Nordlandsnett har en konkludert
med at eksisterende nettstasjon som i dag forsyner flere av byggene i området, vil ta en stor del av
fasaden i byggets første etasje mot byrommet hvis den plasseres inne i bygget som planen forutsetter.
Installasjonen kan ikke plasseres mot kaia, da denne har redusert bæreevne for tyngre kjøretøyer for
montering og vedlikehold. Planendringen innebærer derfor at nettstasjonen kan plasseres i gatetunet,
der den vil oppta 12-16 m². Denne må gis en god plassering og utformes i tråd med de andre
designelementene på plassen. Det er også mulig å etablere nettstasjonen inne i drosjekiosken, hvis
denne ikke besluttes revet, som planen gir anledning til. Hvis kiosken blir videreført, kan denne
istandsettes og i tillegg romme andre serviceformål. Dette vil bli gjenstand for videre prosess i samråd
med tiltakshaver. Drosjekiosken står på kommunal grunn som er festet bort til 31.12.2021.

Planen legger opp til nedgravd avfallsanlegg for husholdningsavfall på egen grunn. Dette har vært
vanskelig å løse i praksis, da den eneste mulige plasseringen på egen grunn har vært rett foran
Tollbugata 13. Planendringen foreslår at de nedgravde avfallscontainerene kan plasseres i byrommet,
ut mot Prof. Schyttes gate. Dette vil gjøre det mulig for renovasjonselskapet å hente avfallet uten å
kjøre inn på selve plassen, og nedkastet vil fortsatt være godt innenfor avstandskravet fra boligene.
Inngått utbyggingsavtale med skisser på nytt byrom:
Tiltakshaver inngikk i 2019 utbyggingsavtale med Bodø kommune som også omfatter tiltakshavers
forpliktelser til å opparbeide den indre delen av plassen med gode kvaliteter, og i tråd med kravene i
reguleringsplanen. Til avtalen ligger det en skisse på utforming, både av den indre delen og på en tenkt
utvidelse til hele plassen. Skissene trenger ikke leses som et uttrykk for det endelige designet, men kan
gjøres til gjenstand for videre bearbeiding, designkonkurranse eller lignende.

Vedlegg fra utbyggingsavtalen

Skisse på en tenkt helhet

Vedtak av reguleringsplan for Sjøgata:
Reguleringsplanen for Sjøgata vest og del av Prof. Schyttes gate ble vedtatt 14.06.2018, og i denne
legges det til grunn nye arealer med gode oppholdskvaliteter i Prof. Schyttes gate som knytter seg
direkte mot havnepromenaden og Hundholmen plass. Det er mulig å bygge videre på dette i fremtidig
opparbeiding av byrommet.

Reguleringsplan for Sjøgata gir et nytt utgangspunkt for utforming av prof. Schyttes gate

Overordnede planer:
Kommuneplanens arealdel viser størstedelen av Hundholmen plass som friområde, og den foreslåtte
endringen er dermed i tråd med overordnet plan. Arealformålet gatetun er i samsvar med
reguleringsformålet i øst, og åpner for noe nyttetrafikk som avfallhåndtering, varelevering samt
utrykning. Hele plassen kan etter endringen opparbeides som byrom med oppholdskvaliteter, og
utgjøre en helhet sammen med gatetun 1.
Tollbugata 13:
Det har i løpet av 2019 kommet inn en forespørsel fra eierne av Tollbugata 13 om muligheten for å
etablere uteservering på terrasse på nordsiden av Hundholmen Brygghus, vedlagt. Det aktuelle arealet
er bebygd med en bod som brukes til varelevering og avfallshåndtering, regulert til offentlig kai og eid
av Bodø havn. Det er ønskelig å videreføre denne funksjonen, men boden er for liten til å romme
avfallscontainerne som brukes av restauranten, og disse står langs ytterveggene og skjemmer
området. Eierne av Tollbugata 13 ønsket primært en større utvidelse, men etter avklaringer med
Byutvikling plan samt Bodø Havn som grunneier ble den mulige utvidelsen skalert ned til maksimal
bredde på 3 meter fra bygningsliv, og maksimal høyde til kote +6, som tilsvarer en etasje. Gitt at
Tollbugata 13 er omfattet av vern vil tilpasning til eksisterende bygg være et sentralt tema i et evt.
tiltak. Det vil også være nødvendig å dokumentere bæreevnen til kaikonstruksjonene, dette foreslås
som rekkefølgekrav. Byutvikling ønsker også å høre dette som en del av planendringen.

Byutviklings vurderinger:
Ingen tiltak innenfor planområdet er igangsatt enda, og det nærmer seg fire år siden planen ble
vedtatt. I mellomtiden har enkelte av forutsetningene som lå til grunn for vedtaket av
reguleringsplanen endret seg, i første rekke ved at drosjene tenkes flyttet, nybygget er omprosjektert,
Sjøgata-planen er vedtatt og under detaljprosjektering. Byutvikling vurderer like fullt de foreslåtte
endringene som små, og i tråd med tidligere vedtak.
Endring fra parkeringsplass til gatetun
Bakgrunnen for å videreføre parkeringsplassen i den vestlige delen lå som nevnt over i behov for å
videreføre drosjeoppstilling, noe som krevde mye kjøreareal og var mulig å kombinere med offentlige
parkeringsplasser. Når drosjene nå flytter fra plassen, er det naturlig å vurdere arealbruken på nytt.
Tiltakshaver for boligene har inngått utbyggingsavtale som innebærer opparbeiding av den indre
delen, og dette gjør det ytterligere aktuelt å gjøre nye vurderinger.
Boligbygget som lå til grunn for reguleringsplanen har siden vedtaket av planen blitt omprosjektert, og
inneholder ikke lengre egen parkering. Dette fører i sin tur til at det ikke er behov for inn/og utkjørsel
til bygget med tilhørende fortau og frisiktsone. Det bør likevel tillates tidsavgrenset varelevering i
området. Forslaget er derfor at fortau, frisikt og innkjørsel fjernes og at gatetunet trekkes helt inn til
byggets fasade som et sammenhengende byrom. Reguleringsplanen for Sjøgata er også vedtatt, og
foreslår en ny gatebruk i professor Schyttes gate som gjør det mulig å knytte Hundholmen plass
nærmere til havnepromenaden.
Byutvikling vurderer de ovenstående forholdene som positive faktorer, og at det gir nye muligheter for
å opparbeide Hundholmen plass som et helhetlig byrom. Endringen innebærer at 10 offentlige
parkeringsplasser fjernes. Imidlertid har parkeringsanlegget i Kvartal 99 åpnet, og tilfører 345 nye
plasser i kort gangavstand fra Hundholmen plass. Dette gjør at de offentlige parkeringsplassene på
Hundholmen plass enklere kan omdisponeres, i tråd med intensjonen bak bygging av fellesanlegget.
Etter byutviklings syn vil planendring fra parkeringsplass til gatetun gode muligheter for å opparbeide
Hundholmen plass på en helhetlig, god og fremtidsrettet måte.

Flytting av nettstasjon:
Endringene av bygget gir også nye forutsetninger for plasseringen av eksisterende nettstasjon.
Dagens nettstasjon skal flyttes, da den har en uheldig plassering som blokkerer sikt og ferdsel fra
gatetunet til havnepromenaden. Hvis denne skal plasseres inne i bygget som planen forutsetter, vil
den måtte ta en uforholdsmessig stor plass i byggets fasade mot selve plassen, noe som vil kunne
svekke grunnlaget for næringsetablering samt skape et uheldig uttrykk. Det er ikke mulig å plassere
denne mot sjøsiden pga. kaias bæreevne. Byutvikling foreslår derfor at nettstasjonen kan plasseres ute
på gatetunet, forutsatt at den gis en god plassering og inngår i det helhetlige designet av plassen.
Nettstasjonen kan også plasseres inne i den eksisterende drosjebua, hvis denne besluttes videreført.
Etableringen kan sees i sammenheng med servicefunksjoner og sykkelparkering. Byutvikling mener
prinsipielt at nettstasjoner skal etableres i nybygg ved behov, men ser at i dette tilfellet er det overvekt
av positive virkninger å åpne for andre plasseringer. Det vil være avgjørende at plasseringen inngår i
det helhetlige designet.
Ny plassering av avfallsanlegg:
Planens bestemmelser er tydelig på at håndtering av husholdningsavfall skal skje fra
undergrunnsanlegg og på egen eiendom. Ulempen med dette er at det eneste mulige området for
etablering er rett foran inngangen til passasjen mellom nybygget og Tollbugata 13. I samråd med
tiltakshaver og Iris Service er det ønskelig å høre en ny plassering av avfallsanlegget, i ytterkant av
byrommet og på kommunal grunn. Dette gjør det også mulig å skalere opp antall containere og evt.
dekke andre boligbygg i umiddelbar nærhet. Byutvikling mener at forholdene ligger godt til rette for å
bruke kommunal grunn i dette tilfellet, da renovasjonsløsningen blir enklere å betjene og kan gis en
god plassering.

Foreslåtte endringer i reguleringsplanen:
Endringer i bestemmelsene:
§1.2 Planområdets arealformål: o_SPP, o_SF og frisiktsone H_140 utgår.
§2.8 Energiforsyning
«Kvartalet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og nybygg med bruksareal større enn
500 m² skal kunne knyttes til fjernvarmen.
Eksisterende nettstasjoner i planområdet skal reetableres innenfor BS2.»
Erstattes av:
«Kvartalet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og nybygg med bruksareal større enn 500
m² skal kunne knyttes til fjernvarmen.
Eksisterende nettstasjon skal flyttes fra dagens plassering og reetableres innenfor planområdet.
Nettstasjonen skal gis en hensiktsmessig plassering og inngå i det helhetlige designet av plassen.»
§2.9 Avfall
«Det skal avsettes nødvendig areal for etablering av avfallhåndtering i nybygg eller innenfor egen
eiendom. Endelig plassering av avfallsanlegg skal framgå av utomhusplan (jf. § 2.7), og løses i samråd
med renovasjonsselskap.

Næring skal ha avfallsrom i 1.etg med adkomst fra kai. I påvente av permanent løsning skal også
husholdningsavfall håndteres fra dette avfallsrommet.»
Erstattes av:
«Det skal avsettes nødvendig areal for etablering av avfallhåndtering. Det skal etableres nedgravde
avfallsanlegg for husholdningsavfall, disse kan plasseres på offentlig grunn etter nærmere avtale med
Bodø Kommune. Endelig plassering av avfallsanlegg skal framgå av utomhusplan (jf. § 2.7), og løses i
samråd med renovasjonsselskap.
Næring skal ha avfallsrom i 1.etg. I påvente av permanent løsning skal også husholdningsavfall
håndteres fra dette avfallsrommet.»
§4.3 Gatetun:
«Gatetun skal være offentlig tilgjengelig hele døgnet. Areal innenfor formålsgrense Gatetun og BS3 skal
utformes som en helhet, i samarbeid med Byplan.
Gatetun skal opparbeides med god kvalitet og legge til rette for lek og opphold. Det tillates ikke
kjøring utover utrykningskjøretøy.
Gatetun skal opparbeides slik at det skaper en god sammenheng med havnepromenaden.
Gatetun skal ha en ganglinje ut mot hvert hjørne. Det skal etableres soner for ulik aktivitet og
møblering. Det skal etableres buffer mot Sjøgata som skal bidra til støyskjerming og
trafikksikkerhet. Denne skal inngå i det helhetlige designet av plassen. Gatetun skal være
godt opplyst på kveldstid. Gatetun skal utformes med en kombinasjon av harde og myke
flater. Beplantning skal være en del av helhetsuttrykket.»
Erstattes av:
§4.3. Gatetun - o_SGT
«Gatetun skal være offentlig tilgjengelig hele døgnet. Areal innenfor formålsgrense o_SGT1-2 og BS3
skal utformes som en helhet, i samarbeid med Byutvikling.
Gatetun skal opparbeides med god kvalitet og legge til rette for lek og opphold. Det tillates ikke
motorisert ferdsel utover utrykningskjøretøy, henting av avfall og tidsavgrenset varelevering.
Gatetun skal opparbeides slik at det skaper en god sammenheng med havnepromenaden.
Gatetun skal ha en ganglinje ut mot hvert hjørne. Det skal etableres soner for ulik aktivitet og
møblering. Det skal etableres buffer mot Sjøgata som skal bidra til støyskjerming og trafikksikkerhet.
Denne skal inngå i det helhetlige designet av plassen.
Gatetun skal være godt opplyst på kveldstid. Gatetun skal utformes med en kombinasjon av harde og
myke flater. Beplantning skal være en del av helhetsuttrykket.»
§4.3.1 Gatetun – o_SGT1
«Innenfor o_SGT1 skal det etableres område for lek og opphold i tråd med kommuneplanens krav, jf.
§6.4. Leke – og oppholdsarealet skal utformes som en helhet sammen med gatetunet.»
§4.3.2 Gatetun – o_SGT2

«Eksisterende bebyggelse som ligger innenfor o_SGT2 tillates revet. Gatetunet skal opparbeides som en
helhet i sammenheng med o_SGT1. Gatetunet skal opparbeides som en helhet i sammenheng med
o_SGT1. Det tillates etablert nettstasjon, offentlige toaletter, sykkelparkering e.l. på gatetunet. Disse
skal gis en hensiktsmessig plassering og inngå i det helhetlige designet av plassen. Området o_SGT2
kan benyttes til drosjeoppstilling frem til ny lokalisering av drosjer er avklart og etablert.»
Bestemmelser som utgår:
§3.1 Generelt: Parkering strykes som formål i byggeområdene.
§3.1.2 BS2 / BS3 Tollbugata 11: Parkering strykes som formål. Setningen «Adkomst til
parkeringsanlegg er vist med pil i plankartet. Parkeringsanlegg tillates som en indre kjerne i bygningen.
Parkeringsanlegg tillates ikke eksponert i fasade.» strykes.
§4.1 Fortau – o_SF: Bestemmelsen utgår i sin helhet
§4.4 Parkering – o_SPP: Bestemmelsen utgår i sin helhet.
§5. Sikringssone frisikt (H140_1) Hensynsonen utgår
Nye bestemmelser:
§6.6 Bestemmelsesområde #6
«Innenfor BG#6 kan det etableres ny avfallsbod/varelevering og terrasse for uteservering. Maks
høyde k + 6,0, maks bredde 3 m fra eksisterende fasadeliv. Det tillates rekkverk over dette, i henhold til
tekniske krav.»
§7.13 Oppføring av ny avfallsbod og terrasse innenfor #BG6
«Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon om at kaikonstruksjonene
har tilstrekkelig bæreevne for omsøkte tiltak. Dette gjelder også hvis arealer innen #BG6 skal
nyttes til varelevering og henting av avfall.»
Det er også gjort oppdateringer av bestemmelsene der det henvises til eldre standarder og praksis,
TEK10, NN1954, Byteknikk m.m

Endringer i plankartet:
Tidligere formål o_SPP erstattes av o_SGT2. o_SGT endrer navn til o_SGT1. BG#6 settes inn over o_SK.
Fortau langs BS1-2 og frisiktsone til parkeringsadkomst (H_140) fjernes og erstattes av utvidelse av
o_SGT2.

Oppsummering:
Hundholmen plass er byens opprinnelse og første byrom, og den vestre delen har gjennom årene blitt
benyttet i større grad som parkerings- og kjøreareal. I den seneste tiden, med nyetableringer av
restauranter og ikke minst byggingen av Kulturkvartalet Stormen, har det blitt stadig mer attraktivt å
oppholde seg i området. Drosjene er nå i prosess med å flytte til en ny lokalitet, og frigjør store deler
av arealet. Vedtaket om å bygge boliger samt muligheten for å rive kioskpaviljongen gir en ny mulighet
til å se på Hundholmen plass som en helhet og reetablere plassen som et helhetlig urbant byrom, og et
første steg mot å oppnå dette er å endre reguleringsplanen fra parkering til gatetun.
Boligprosjektet var opprinnelig planlagt med intern parkering, som forutsatte kjøring langs plassen.
Dette er ikke lengre aktuelt, da utbygger ønsker på benytte seg av frikjøp. Ved å se på plassen med
helhetlig blikk er det også mulig å innpasse nedgravd avfallsanlegg og nettstasjon i området på en god
måte. Videre innebærer endringen fra parkeringsplass til gatetun at 10 offentlige parkeringsplasser
fjernes fra området, men parkeringssituasjonen i Nerbyen vurderes som god etter at Kvartal 99 åpnet
med 345 nye parkeringsplasser i kort gangavstand. I tillegg til disse forholdene viser kommuneplanens
arealdel fremdeles Hundholmen plass som friområde, og omregulering til gatetun er i tråd med dette.
Planendringen legger til rette for et omformingsprosjekt som vil kunne styrke byens identitet og byliv.
Byutvikling vurderer de foreliggende endringene som små, og udelt positive for utviklingen av dette
sentrale området i byen.

Konklusjon og anbefaling
Leder Byutvikling vurderer at planendringen kan gjøres innenfor rammene av en forenklet prosess, da
de omsøkte endringene ikke er i strid med hovedhensikten med gjeldende plan og bidrar til å
gjennomføre utbyggingen i tråd med denne. Endringen kan dermed sendes på begrenset høring i tråd
med plan- og bygningslovens § 12-14.

Annelise Bolland
Leder Byutvikling

Saksbehandler: Jonas Bjørklund

Vedtaket er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter

Trykte vedlegg:
Forslag til plankart
Forslag til endrede bestemmelser
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