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INNSPILL I SAK 2020/5962 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Innspillet gjelder eiendommen 284/1.  

Det er et hyttefelt på eiendommen. Reguleringsplanen for hyttefeltet ble godkjent i 2004. De fleste 
tomtene er ikke bebygd.  

Jeg vil foreslå en endret utstrekning av arealet avsatt til fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for det er: 

- Noen av tomtene i den gamle reguleringsplanen har en lite heldig plassering i terrenget og er 
neppe salgbare.  

- I deler av planområdet kan det være fornuftig og mulig med fortetting, i kombinasjon med at 
utstrekningen av planområdet endres.  

- NVE`s skredkart angir at det er potensiell skredfare i deler av planområdet.  

Jeg understreker at det ikke er et ferdig forslag til justering av hvilket areal som bør inngå, og ser 
fram til en dialog om dette.  

Jeg vil også foreslå at muligheten til å etablere ny adkomstvei inkluderes i vurderingen. Det er kort 
avstand fra FV 812 fra til min eiendom. En eventuell adkomstvei vil berøre et mindre areal av 
naboeiendom. Jeg forstår at spørsmålet om adkomstvei muligens er et forhold for en endret 
reguleringsplan men finner det riktig å nevne det allerede her.  

Utkast med skisse av ønsket utvidelse av hyttefeltet følger som vedlegg.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Arnstein Brekke 
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INNSPILL I SAK 2020/5962 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

EIENDOMMEN 222/1 I BODØ KOMMUNE 

Innspillet gjelder bruk av del av eiendommen til bebyggelse, primært boliger, alternativt utleiehytter.  

Utkast med skisse av ønsket område følger som vedlegg. Dette er en foreløpig avgrensning.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arnstein Brekke 
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INNSPILL I SAK 2020/5962 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Innspillet gjelder eiendommen 221/3 

Det er ønske om å vurdere muligheten for etablering av oppstillingsplass for caravan (og bobiler) på 
del av utmarksteig. Se vedlegg. Dette er nedenfor innmarka og på en rabb bevokst med glissen 
furuskog. Det er egen eiendom fra fylkesveien og ned til dette området, og det ligger ikke i fellesskap 
med andre. Det vil kunne være en god mulighet for utnytting av bygningene på gården.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Arnstein Brekke 
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Bodø kommune - Kommuneplan - Oppstart av kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 og høring av planprogram - Uttalelse fra Avinor 

 
 
Vi viser til kommunes brev av 10.11.2020 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
kommuneplanens arealdel 2022-2034 og høring av planprogram.  
 
Avinor har i brev fra Bodø kommune av 16.01.2021 (ref. 2020/5962) fått utsatt svarfristen til i dag, 
25.01.2021. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
 
2. Lufthavnarealer 
 
Dagens arealer for eksisterende lufthavn må videreføres i kommuneplanens arealdel (KPA). 
Denne arealbruken må ligge fast inntil ny lufthavn er ferdigstilt og satt i drift. 
 
Videre må de samlede arealer for ny lufthavn Bodø, jf. vedtatt områderegulering legges inn i KPA 
som lufthavnformål (2030).  
 
 
3. Restriksjonsplan og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Bodø lufthavn – Dagens 

lufthavn og ny lufthavn 
 
For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene rundt rullebanen og byggerestriksjonskrav (BRA-
krav) for flynavigasjonsanleggene blir ivaretatt gjennom kommuneplanen med tilhørende 
bestemmelser slik Luftfartstilsynet krever. Overholdelse av høyde- og byggerestriksjonskravene er 
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viktig for flysikkerheten og regulariteten, og nødvendig for at lufthavnen skal beholde sin 
sertifisering i henhold til regelverket. 
 
Luftfartstilsynet har stilt krav om at bestemmelser for hinderfrihet i forbindelse med inn-/utflyging 
blir ivaretatt ved de enkelte lufthavnene. Luftfartsloven krever at hinderflatene i restriksjonsplanen 
og byggerestriksjonene for flynavigasjonsanleggene behandles på en slik måte av 
planmyndighetene at det kan utøves kontroll over områdene og bruken av disse. Det er disse 
flatene som bestemmer blant annet hvilke minima1 den enkelte lufthavn vil få ved flyoperasjoner. 
 
Luftfartsloven og retningslinjer som tidligere er sendt flyplasskommunene fra Samferdsels-
departementet, presiserer at hovedregelen er at hinderfriheten rundt flyplassene skal ivaretas 
gjennom Plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser. I PBL § 11-8 er det fastsatt at 
kommuneplanen i nødvendig utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for 
bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i PBL § 11-8 siste ledd bokstav a til f, skal 
markeres i kommuneplanen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 
Når et område senere tas under regulering, gjøres disse forholdene gjeldende i reguleringsplanen. 
 
Restriksjonsplanen og byggerestriksjonskartet (BRA-kartet) for Bodø lufthavn, både eksisterende 
og ny, må legges inn som egne hensynssoner H190 (andre sikringssoner) i arealdelen til 
kommuneplanen. Hensikten med å skille ut egne hensynssoner på denne måten, er å vise hvilke 
viktige hensyn som må iakttas innenfor sonene, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. 
I dette tilfelle dreier det seg om: 

 Høyderestriksjonene/hinderflatene rundt rullebanen i henhold til restriksjonsplanene for 
eksiterende og ny lufthavn, hjemlet i EASA-krav CS ADR-DSN.H (obstacle limitation 
surfaces) og CS ADR-DSN.J.480 (precision approach runways) gjeldende fra 08.12.2017. 

 Byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanleggene i henhold til BRA-kartene for 
eksisterende og ny lufthavn, hjemlet i § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste (BSL G 6-1 vedtatt 27.06.2011).  

 
Videre må det stilles krav i bestemmelsene til arealdelen om at alle nye reguleringsplaner innenfor 
restriksjonsområdene skal innarbeide høyderestriksjonene i form av hensynssoner eller det må 
angis i bestemmelsene maksimal tillatt byggehøyde (mønehøyde) på bygninger og anlegg som 
ikke overstiger høyderestriksjonene i restriksjonsplanen. 
 
Avinor er i ferd med å oppdatere både restriksjonsplanen (ENBO-P-08) og byggerestriksjonskartet 
(BRA-kartet, ENBO-P-09), for både dagens og ny lufthavn. Disse vil bli sendt Bodø kommune i pdf- 
og sosi-format så snart de foreligger.  
 
Det vil være hensiktsmessig å legge inn yttergrensene for restriksjonene som hensynssoner på 
arealdelen, og at overnevnte restriksjonsplaner og BRA-kart legges som egne vedlegg til 
arealdelen, som mer detaljert viser høyderestriksjonene.  
 
Når det gjelder bestemmelse for hensynssonene, foreslås følgende tekst: 
 

Andre sikringssoner, høyderestriksjoner/byggerestriksjoner omkring eksisterende 
og ny Bodø lufthavn (H190) 

 
Innenfor hensynssone H190_1 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter  
(sorte streksymboler) på restriksjonsplaner for eksisterende og ny for Bodø lufthavn, 
Avinors tegninger ENBO-P-08 for eksisterende og ny lufthavn. For områder beliggende 
mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor 

                                                
1 Minima angir hvor langt ned mot banen et fly kan gå i dårlig sikt før piloten skal se banen/innflygingslysene. 
Hvis piloten i denne høyden ikke kan se banen/innflygingslysene, skal landingen avbrytes.  
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restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller 
andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på plankartet. 
Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli 
gjennomført av Avinor. Det gjelder egen saksbehandlingsrutine for håndtering av utsjekk 
mot hinderflatene rundt rullebanen på eksisterende og ny lufthavn. 
   
Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 skal innarbeide 
høyderestriksjonene i form av egne hensynssoner på reguleringsplanene. Alternativt må 
det i nye reguleringsplaner angis bestemmelser med maksimal tillatt byggehøyde 
(mønehøyde) på bygninger og anlegg som ikke overstiger høyderestriksjonene i 
restriksjonsplanene ENBO-P-08 for både eksisterende og ny lufthavn. 
 
Dersom det skal benyttes byggekraner som bryter høyderestriksjonene i restriksjonsplanen, 
skal Avinor Bodø lufthavn varsles på forhånd og godkjenne kranbruken. 
 
Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynssonene H190_2, 
dvs. områder med byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanlegg ved Bodø lufthavn vist 
med koter (røde streksymboler) på Avinors tegninger ENBO-P-09 for eksisterende og ny 
lufthavn, skal håndteres etter egen saksbehandlingsrutine. For områder beliggende mellom 
de viste koter, skal byggerestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. 

 
Siden horisontalflaten (hinderflate) for ny lufthavn ligger på kote 52,0 meter over havet (moh) og for 
eksisterende lufthavn på kote 58,3 moh, er det mest ryddig at det opereres med separate 
restriksjonsplaner for ny og eksisterende lufthavn i KPA. I mange plansaker i Bodø by fremover vil 
det være kote 52,0 moh (horisontalflaten) som vil være begrensende maksimalhøyde for ny 
bebyggelse/anlegg. 
 
Vedlegg 1 viser hvordan Avinor ser for seg en normal saksgang i forhold til utsjekk mot 
hinderflatene rundt rullebanene, vist i restriksjonsplanene, tegning ENBO-P-08 for eksisterende og 
ny lufthavn. Mens vedlegg 2 viser hvordan Avinor ser for seg en normal saksgang i forhold til 
utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt flynavigasjonsanleggene, vist i BRA-kartene, tegning 
ENBO-P-09 for eksisterende og ny lufthavn. 
 
Det er Avinor Flysikring AS som nå gjennomfører og godkjenner alle radiotekniske vurderinger der 
bygg og kraner overstiger/bryter byggerestriksjoner i BRA-kart (Avinors tegninger ENBO-P-09) for 
lufthavnen. 
 
Radiotekniske vurderinger av bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger). 
Bestilling skal sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
 
En brukerveiledning for hvordan BRA-kart skal leses finnes på følgende side: 
https://avinor.no/globalassets/_konsern/miljo-lokal/bra-kart/bra_brukerveiledning_1-2.pdf  
Dersom man i en plan- eller byggesak er usikker på bruken av BRA-kartet, bes man kontakte 
Avinor Flysikring AS. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
4. Turbulensvurderinger 
 
Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen kan skape uønsket turbulens, som vil 
være uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende 

mailto:post@avinor.no
https://avinor.no/globalassets/_konsern/miljo-lokal/bra-kart/bra_brukerveiledning_1-2.pdf
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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med hensyn til turbulenspåvirkning for rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de 
vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende 
terreng som er større enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje eller forlengede senterlinje. 
Dersom denne høyden overskrides, må tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp 
av en turbulensanalyse. En slik vurdering vil ta hensyn til tiltakets utforming, lokale vindforhold 
(vindretning og styrke, samt turbulensintensitet), vanlig banebruk, hvor turbulens kan inntreffe, 
hvilke flytyper som kan bli påvirket, hvilken fase i avgang/landing kan bli påvirket, hvor ofte 
problemet kan oppstå, risiko for personell og materiell etc. Avinor vil ikke tillate byggeprosjekter 
som forverrer turbulenssituasjonen ved Bodø lufthavn, verken for eksisterende eller ny lufthavn. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i KPA, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.B.015 med 
tilhørende veiledning GM1 ADR-DSN.B.015 (b) samt AMC1 ADR.OPS.B.075: 
 

Turbulensforhold ved eksisterende og ny 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. 

 
 
 
5. Farlig eller villedende belysning 
 
Det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres farlig eller villedende belysning i nærheten 
av innflygingslysanleggene til eksisterende og ny lufthavn, jf. EASA-krav AMC1 ADR.OPS.B.075 
Safeguarding of aerodromes (a) og (d) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c). Det er særlig lys 
som på grunn av intensitet, utforming eller farge, som kan medføre en fare for flysikkerheten eller 
være villedende ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av flyplassbelysningen. 
Reklameskilt bør prosjekteres med dempere. Det er avgjørende at belysningen rettes mest mulig 
ned mot bakken. 
 
Når det gjelder planbestemmelse, kan man videreføre den fra gjeldende kommuneplan: 
 

Farlig eller villedende belysning ved eksisterende og ny Bodø lufthavn 
Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt 
eksisterende og ny lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for Iufttrafikken. 

 
 
 
6. Flystøysoner  
 
De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 
SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 
arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 
fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1), og er vist i vedlegg 3. Flystøysonekartet kan 
ettersendes Bodø kommune i sosi-format på forespørsel. 
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Flystøysonene bør legges inn som hensynssoner i KPA med følgende bestemmelse: 
 

Flystøysoner rundt eksisterende og ny Bodø lufthavn 
Innenfor rød støysone (H210) bør det ikke oppføres støyfølsom bebyggelse. Innenfor gul 
støysone (H220) kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 
for behandling av støy i arealplanlegging eller senere gjeldende retningslinje. 
 
Ved søknad om byggetillatelse innenfor hensynssonene, skal det utarbeides rapport med 
bygningstegninger og utomhusplan som viser støyisolering/støyavskjerming i henhold til 
gjeldende retningslinjer og forskrifter. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være 
gjennomført før ferdigattest kan gis. 

 
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det innenfor gul flystøysone sjelden vil være mulig å 
overholde kravene til utendørs støy i henhold til grenseverdiene i tabell 3 i retningslinjen da det er 
vanskelig å skjerme uteområder for støy som kommer ovenfra. 
 
 
7. Akvakulturanlegg og søppelfyllinger/avfallsdeponier 
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved 
avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 
km sone. Kravet er at lufthavnoperatøren skal overvåke lufthavnens nærområde for endringer i 
risikobilde i forhold til menneskelig aktivitet og endret bruk av områder. Derav må følgende hensyn 
tas i det videre arbeidet: Ny infrastruktur og endringer i landarealer som kommer i berøring / ligger i 
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner for nødprosedyrer må utformes slik at de ikke 
tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking. 
 
Oppdrettsanlegg tiltrekker seg fugl. I henhold til Statens forurensningstilsyns (SFT) tidligere 
retningslinje TA-533 (Veiledende retningslinje for deponering av kommunalt avfall i fylling) skal ikke 
avfallsplass ligge nærmere flyplass enn 7 km. Avinor mener tilsvarende krav bør gjelde for 
virksomheter som håndterer fisk, eksempelvis oppdrettsanlegg. 
 
Avinor jobber ut fra at risikoen for «birdstrike» allerede starter ved ca. 2000 fot (ca. 600 meter) over 
lufthavnen. Med bakgrunn i dette henstiller Avinor om at det ikke legges nye 
akvakulturanlegg/oppdrettsanlegg eller søppelfyllinger/avfalls-deponier innenfor en avstand av 7 
km fra eksisterende og nye Bodø lufthavn, jf. EU-regulativ nr. 139/2014, ADR.OPS.B.020 Wildlife 
strike hazard reduction (b) og (c) med tilhørende AMC1 ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard 
reduction – General (b) og (c) og ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes med tilhørende 
AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes – General. 
 
Det er viktig at Avinor er fast høringsinstans for alle søknader om etablering av akvakultur samt 
kaste- og låssettingssted innenfor en avstand av 7 km fra Bodø lufthavn. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i KPA: 
 

Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved eksisterende og nye Bodø lufthavn 
Det må i nye reguleringsplaner settes krav om at ny infrastruktur og endringer i landarealer 
som kommer i berøring / ligger i nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner for 
nødprosedyrer må utformes slik at de ikke tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking. 
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8. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte anbefalinger, hensynssoner og bestemmelser med hjemmel i gjeldende 
regelverk for sivil luftfart ikke følges opp / innarbeides i KPA, vil Avinor vurdere å gjøre bruk av 
ytterligere tiltak i forbindelse med høring av planen. 
 
Punktet vedrørende hensynssone med tilhørende bestemmelser for flystøysoner rundt 
eksisterende og ny Bodø lufthavn er et faglig råd. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Statsforvalteren i Nordland 
 
Vedlegg 3 
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Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflatene rundt eksisterende og 
ny rullebane i restriksjonsplanen fra Avinor, tegning ENBO-P-08, jf. EASA-krav 
CS ADR-DSN.H (obstacle limitation surfaces) og CS ADR-DSN.J.480 (precision 
approach runways) gjeldende fra 08.12.2017. 
 
Lov om luftfart stiller som krav at det for drift av flyplasser skal foreligge en konsesjon og et 
utformingssertifikat. Som en del av sertifiseringssvilkårene forutsettes det at det utarbeides en 
restriksjonsplan med fastsettelse av hinderflater i medhold av EASA-krav CS ADR-DSN.H (obstacle 
limitation surfaces) og CS ADR-DSN.J.480 (precision approach runways). Fastsatte hinderflater skal 
være et redskap for å definere hvilke objekter på og rundt flyplassen som er å anse som hinder. 
Hinderflatene består blant annet av utflygingsflater, innflygingsflater, indre innflygingsflater, 
horisontalflate, sideflater, indre sideflater og konisk flate.  
 
Nedenfor følger en prinsippskisse som viser de ulike hinderflatene rundt rullebanen:  
 

 
 
Innenfor områder avgrenset av høyderestriksjoner/hinderflater rundt rullebanen i medhold av EASA-
krav CS ADR-DSN.H (obstacle limitation surfaces) og CS ADR-DSN.J.480 (precision approach 
runways), gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med sorte streksymbol på restriksjonsplanene 
for eksisterende og ny Bodø lufthavn, tegning ENBO-P-08. Disse høyderestriksjonene skal sikre 
hinderfrihet under inn- og utflygning. Avgrensningen av områder underlagt de aktuelle 
høyderestriksjonene, avmerkes som hensynssone på arealdelen til kommuneplanen. Det er 
byggeforbud for tiltak som penetrerer/skjærer gjennom hinderflatene som er definert i overnevnte 
restriksjonsplaner. 
 
Kommunen skal først kontrollere om et omsøkt tiltak er under eller over hinderflatene rundt 
eksisterende og ny rullebane. Dersom tiltaket penetrerer/skjærer gjennom hinderflatene i 
restriksjonsplanene, er dette i strid med høyderestriksjonene etter EASA-regelverket, jf. CS ADR-
DSN.J (obstacle limitation requirements), og derved underlagt følgende saksbehandling:  

 En søknad om dispensasjon fra hinderflatene i restriksjonsplanene for eksisterende og ny 
lufthavn må rettes til Avinor, Postboks 150, 2061 Gardermoen eller post@avinor.no. 

 Avinor vil vurdere om Avinor skal søke Luftfartstilsynet om godkjenning av tiltaket relatert til 
lufthavnens utformingssertifikat.  

 Luftfartstilsynet foretar endelig behandling av søknaden. Tiltakshaver må dekke 
Luftfartstilsynets saksbehandlingsgebyr.  

 Avinor kan i forbindelse med saksbehandlingen av dispensasjonssøknaden forlange at 
tiltakshaver bekoster en risikoanalyse for tiltaket, utført av firma som har nødvendig 
kompetanse på området. 
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Normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt 
flynavigasjonsanleggene i byggerestriksjonskart (BRA-kart) fra Avinor for 
eksisterende og ny lufthavn, tegning ENBO-P-09, jf. § 6 i Forskrift om 
kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1) av 
27.06.2011. 
 
Innenfor områder avgrenset av høyderestriksjoner rundt flynavigasjonsanlegg (NAV-anlegg), gjelder 
de høyderestriksjoner som er angitt med røde streksymbol på BRA-kartene for eksisterende og ny 
Bodø lufthavn, tegning ENBO-P-09. Disse høyderestriksjonene skal sikre NAV-anleggene nødvendig 
funksjonsdyktighet. Avgrensningen av områder underlagt aktuelle høyderestriksjoner for hvert enkelt 
NAV-anlegg, avmerkes som hensynssone på arealdelen til kommuneplanen. 
 
Saksbehandling ved byggesøknad innenfor byggerestriksjonsflatene (BRA-flatene) til 
flynavigasjonsanleggene, er som følger: 

 Kommunen skal i første omgang kun kontrollere at BRA-flatene ikke brytes. Dette sikrer at det 
ikke blir unødvendig mye saksbehandling i forbindelse med den første vurderingen. 

 Dersom bygget eller konstruksjonen ikke bryter BRA-flatene danner dette et grunnlag for at 
bygget kan tillates oppført med hensyn til kravene som gjelder NAV-anlegg for eksisterende 
og ny lufthavn.  

 Dersom bygget eller konstruksjonen bryter BRA-flatene skal en fagspesialist foreta en 
radioteknisk analyse av forholdet. Saken sendes inn til Avinor Flysikring AS, Postboks 150, 
2061 Gardermoen eller post@avinor.no, for gjennomgang av fagspesialist. Utbygger må 
dekke kostnadene ved den radiotekniske analysen. 

 Dersom analysen viser at den radiotekniske virkningen er under en, på forhånd klart definert 
akseptabel grense, er dette et grunnlag for at bygget kan tillates oppført med hensyn til 
kravene som gjelder NAV-anlegg for eksisterende og ny lufthavn.  

 Dersom analysen viser at den radiotekniske virkningen overskrider den akseptable grensen, 
kan bygget ikke anbefales oppført i den foreslåtte posisjonen. 

 Avslaget skal begrunnes av Avinor Flysikring AS, og det bør medfølge et forslag til endringer 
som vil kunne bringe virkningen under de akseptable grenser. 

 
Nedenfor vises flytskjema ved byggesøknad for tiltak innenfor BRA-flatene til 
flynavigasjonsanleggene: 
                           

 
  
 



        Vedlegg 3 
 
Flystøysonekart for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026, beregnet av SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om 
behandling av støy i arealplanlegging. 
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Bodø Kommune - Bane NORs uttalelse til oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
og høring av planprogram 

Vi viser til brev datert 10.11.2020 vedrørende ovennevnte. 
 
Nordlandsbanen går gjennom Bodø kommune, og ender ved Bodø stasjon. Nordlandsbanen er av 
nasjonal betydning for gods- og persontransport, og er en viktig forbindelse mellom 
Oslo/Trondheim og Nord-Norge. Nordlandsbanen, særlig tilbudet på Saltenpendelen, spiller en 
viktig rolle som en del av kollektivtilbudet i Bodø kommune. 
 
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader: 
Det opplyses om at denne rulleringen av kommuneplanens arealdel skal sette fokus på 
bærekraftige transportløsninger. Planprogrammet vektlegger også blant annet kompakt byutvikling, 
mobilitetstjenester og miljøaspektet. Det gir en god retning for den videre utviklingen av Bodø.  
 
Jernbanens arealbehov og byggegrenser mot jernbanen 
Bane NOR er opptatt av å sikre jernbanens muligheter for videre utvikling. Vi ber derfor om at 
jernbanens arealbehov tas hensyn til ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.  
 
I denne sammenheng påpeker vi at Bodø godsterminal kan ha behov for utvidelse. Det er derfor 
viktig at forholdene ligger til rette for å kunne utvikle terminalen, slik at kapasiteten ved terminalen 
kan økes ved fremtidig økt trafikk. Bane NOR har et større areal i østenden av godsterminalen som 
i dag leies ut til andre aktører. Dette arealet kan være aktuelt for fremtidig utvidelse av terminalen. 
Det er derfor viktig at området i Bane NORs eie i østenden av godsterminalen fortsatt avsettes til 
jernbaneformål i kommuneplanen.   
 
Jernbanelovens § 10 setter en generell byggegrense mot jernbane på 30 meter fra midten av 
nærmeste spor. Bestemmelsen har til hensikt å ivareta jernbanens muligheter til blant annet drift, 
vedlikehold og videre utvikling. Byggegrensen i jernbaneloven § 10 vil gjelde uavhengig av 
kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler derfor at det i kommuneplanens arealdel gjøres 
oppmerksom på byggegrensen i jernbaneloven § 10.  
 
For å sikre at våre muligheter til uforhindret drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen ivaretas, ber 
vi om at alle arealer som er viktig for jernbanens drift og utvikling vises som baneformål i 
plankartet. 
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Alternativ transport (buss for tog) 
Når togtrafikken ikke kan gå som normalt, enten ved planlagte arbeider eller ved ikke-planlagte 
hendelser, må det settes inn alternativ transport (buss for tog). Det er viktig å sikre at reisende får 
en effektiv og trygg overgang fra tog til buss. 
 
Alternativ transport vil trafikkere riksvei 80 på stekningen Bodø – Fauske. Ved stasjonene Oteråga, 
Tverlandet og Mørkved stopper alternativ transport i nærheten av stasjonene. På Mørkved 
benyttes bussholdeplasser på Rv80 i nærheten av stasjonen, på Tverlandet benyttes snuplassen 
ved stasjonen, mens på Oteråga stopper alternativ transport ved innkjøringen til stasjonen. Det er 
viktig at eventuelle endringer i arealbruk i nærheten av disse stasjonene ikke er til hinder for 
fremkommeligheten av alternativ transport langs Rv80 og til/fra stasjonene også i fremtiden. 
 
Ved Bodø stasjon er det per i dag ikke noen god løsning for alternativ transport. I de fleste tilfeller 
vil busser med avgang fra Bodø stoppe på parkeringsplassen foran stasjonen, mens busser som 
kun har avstigning vil stoppe i busslommen ovenfor stasjonen på Rv80. Begge disse stedene har 
for liten plass til å dekke behovet. Bane NOR jobber med å se på mulighet til bedre og mer 
permanent stoppested for alternativ transport ved Bodø stasjon. Vi ber derfor om å bli involvert i 
eventuelle planer som vil kunne påvirke arealene ved Bodø stasjon, samt at det hensyntas at det 
alltid må være fremkommelighet for alternativ transport (store busser) til/fra Bodø stasjon også i 
fremtiden. 
 
Sikkerhet og planoverganger 
Jernbaneinfrastrukturforskriften har et forbud mot etablering av nye planoverganger. Bane NOR 
ønsker ikke økt trafikk over eksisterende planoverganger. Dersom kommuneplanen legger til rette 
for utbygging som medfører økt trafikk over eksisterende planoverganger, må det settes 
rekkefølgekrav i bestemmelsene om gjennomføring av risikoreduserende tiltak. Ved større 
utbygginger kan det også være aktuelt med rekkefølgekrav om at det etableres planskilt kryssing 
før utbygging kan tillates. 
 
Naturfare  
I forbindelse med planarbeidet må det vurderes om planlagt arealbruk kan føre til at jernbanen kan 
bli utsatt for økt risiko for skader forårsaket av naturfarer. Anleggsarbeid, masseforflytning og 
endret overflateavrenning kan medføre negative konsekvenser for jernbanen. For å kunne sikre at 
jernbanens sikkerhet ivaretas, forutsetter vi at det gjennom arbeidet med kommuneplanens 
arealdel og senere reguleringsplanlegging, gjennomføres utredninger av mulige konsekvenser av 
naturfare for jernbaneinfrastrukturen.  
 
Sikringssone for jernbane over tunneler og kulverter  
I plankartet må det vises hensynssone over jernbanetunneler og kulverter, bl.a. for å synliggjøre 
hvor jernbanetunnelene befinner seg. Sikringssonen må omfatte areal 30 meter ut fra begge sider 
av tunnelen. I planbestemmelsene må det fastsettes forbud mot tiltak som medfører sprenging, 
spunting, boring i grunnen, fundamentering eller andre tiltak som kan skade tunnelanlegget, uten 
spesiell tillatelse fra jernbanemyndigheten.  

Støy  
Langsiktige arealdisponeringer bør ikke legge opp til økt konflikt med støy fra jernbane. Dette 
gjelder særlig bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager. Dersom det planlegges for slike formål nær jernbanen bør det 
gjennomføres støyfaglig utredning. Avbøtende tiltak med hensyn til støy bør tas inn i 
bestemmelsene til planen.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser  
For nye byggeområder som kan berøre jernbanen må det stilles krav om dokumentasjon på at 
planlagte tiltak ikke får negative konsekvenser for jernbanen. Jernbanesikkerheten må omtales i 
ROS-analyse dersom planlagte tiltak kan berøre jernbaneinfrastruktur direkte eller indirekte. De 
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viktigste sikkerhetsaspektene knyttet til jernbanen som må vurderes, er sikkerhet for jernbanens 
konstruksjon og togtrafikk, jernbanestøy og vibrasjoner, kryssing av jernbanelinjen og ferdsel i 
jernbanespor.  
 
Nasjonal og regional arealpolitikk  
I overordnet planlegging bør det legges vekt på statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Det innebærer at det bør legges til rette for utvikling av kompakte 
tettsteder, redusert transportbehov og klima- og miljøvennlige transportformer. Videre bør det i by- 
og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Fortetting ved knutepunktene må prioriteres foran nye utbyggingsområder. Det er 
også positivt om det legges til rette for kollektivtransport og gode overgangsmuligheter i 
kollektivknutepunktene og tilrettelegge for gående og syklende i tilknytning til kollektivknutepunkter 
og stasjonsområder. Ellers bør det satses på utvikling av et tilfredsstillende parkeringstilbud for bil 
og sykkel ved togstasjoner og et overordnet mål om økt bruk av jernbane som kollektivtransport. 
 
Bane NOR som grunneier har følgende merknader: 
Bane NOR Eiendom ønsker å utvikle den sørøstlige delen av våre arealer ved Bodø stasjon. Dette 
gjelder eiendommene gnr.138 / bnr. 3024, 3584, 3643, 4265, 4270, 2798, 3644 og 3583, samt 
omkringliggende arealer. Vi vil se på helhetsgrep for arealet som løser adkomst, forbindelser og 
bokvaliteter på en god måte. Vi ønsker en mulighetsstudie som belyser mulige grep og bidrar til 
nødvendige avklaringer for området. Bane NOR Eiendom ber om dialog med Bodø kommune for å 
avklare utvikling av disse eiendommene. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 
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Fra:  Steinar[stenordv@online.no]
Sendt:  04.01.2021 23:26:56
Til:  Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel:  Innspill til planprogrammet kommuneplanens arealdel 

Vi viser til planprogrammet for kommuneplanens arealdel.
Bodin bondelag ønsker å rette fokus på matsikkerhet og areal til landbruket. Vi vil
spesielt henvise til FN’s bærekraft mål nr 2.
Vi ønsker at landbruket må få en sentral plass i programmet, både mhp bærekraftmål,
i forhold til miljø langsiktighet og nok areal.

Mvh

For Bodin bondelag 

Steinar Nordvik 
Tlf 97579824



Fra: Lars-Erik Kristiansen[larsen19-96@hotmail.com]
Sendt: 22.12.2020 09:59:53
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Niko_adolf@hotmail.com[Niko_adolf@hotmail.com];
Tittel: Innspill til arealplan

Bodø Byutvikling
v/ Annelise Bolland

Hei,

Henviser fra epost fra Bjørnar Christensen (leder Grunn- og eiendomsutvikling) og sender innspill til arealplan.
Jeg sender epost på vegne av Bodø Airsoft, org.nr 996 239 632 og viser til saksnr 2018/5468 med søknad
datert 15.05.2018. Søknaden ligger også vedlagt.

Etter avslag på bruk av Heggmoen til vår aktivitet har vi vært på utkikk etter nytt område, og håper dere kan
hjelpe oss med dette. Vi har brukt mye ressurser og tid på å finne et nytt og passende område til klubben.
Siden vi driver med airsoft (softgun) ønsker vi et område med litt ly fra øvrige turgåere – samtidig som
området er tilgjengelig for allmennheten. En mulighet for å løse dette er for eksempel med gode plakater som
henges opp rundt området, slik at personer som ferdes i området vet hva vi driver med. I tillegg har vi en åpen
dialog med politiet.

Klubben arrangerer spill ca. 20 ganger i året, hovedsakelig annenhver søndag (noe redusert aktivitet på
vinterhalvåret), og noen ganger større spill på sommeren som går over 2-3 dager. Klubben har ca. 90 aktive
og delvis aktive deltakere i vår facebook-gruppe, med ca. 10-20 spillere hvert spill, hvor vi har medlemmer
som tidligere har reist fra både Mo i Rana og Harstad for å delta på våre spill.

Vi er veldig samarbeidsvillige for å få på plass et område slik at vi kan fortsette med arrangering av spill, slik at
dette kan skje på en ordentlig måte under regelverket, da vi er underlagt Norges Airsoft Forbund (NASF).

Hovedsakelig ønsker vi et område innenfor én times kjøring fra Bodø, men alt av interesse.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål eller etterlyser mer informasjon.
Kontaktperson: Lars-Erik Kristiansen, tlf: 481 36 689.

Med vennlig hilsen
Styret i Bodø Airsoft



















 
 

Innspill kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
Til: Bodø Kommune, saksnummer 2020/5962 

Fra: Bodø Energi Varme 

Vår ref.: ETO Vår dato: 23.12.20 

Emne: Innspill BE Varme kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
 

 

Vi opplever det som positivt at både regjeringen og Bodø Kommune fokuserer på bærekraft i planarbeidet. 

Bærekraft er viktig også for oss og vi jobber kontinuerlig for høy fornybarandel og et bærekraftig 

fotavtrykk. En av våre hovedstrategier er at vi skal spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av 

bærekraftige løsninger og smarte samfunn, og vi fokuserer spesielt på bærekraftsmål 7, 9, 11, 13 og 17, som 

inngår i både miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Bærekraftsmål nr. 7 er en 

naturlig del av vår virksomhet da vi benytter lokal returetreflis1 for å produsere fornybar energi. 

  

Bioanlegget produserer i dag ca. 56 GWh og har god kapasitet til flere kunder. I tillegg til å utnytte lokalt 

avfall2 til produksjon av fornybar energi tilgjengeliggjør fjernvarme elektrisitet til elektrifisering av 

samfunnet, noe som vil kunne hindre unødvendige store og kostbare utbygginger av strømnettet. Fjernvarme 

er solide systemer med levetid på 80-100 år og med fleksibilitet for nye energikilder. I tillegg til returtreflis 

har vi i dag tilknyttet en spillvarmekilde (Avinor Kontrollsentral), og vi jobber konkret for å få tilknyttet 

flere. Utnyttelse av spillvarme har stort potensiale og en ekstern rapport bestilt av NVE (2020)3 peker på 

mulighetene i utnyttelse av spillvarme, samt viktigheten av geografisk nærhet mellom varmekilde og 

forbruker. For å utnytte spillvarme vil det være viktig å plassere datasentre, industri, hydrogenproduksjon 

eller annet som genererer spillvarme i nærhet til forbrukere. 

 

Ny bydel er pilotområde i FME ZEN og en uttalt ambisjon er at det første nabolaget i den nye bydelen blir et 

nullutslippsområde. BE Varme ønsker å være en aktiv pådriver og deltager i utviklingen av ny by, og 

planlegger for innovative løsninger for energiforsyning av den nye bydelen. Vi ønsker å fortsette den gode 

dialogen og samarbeidet med Bodø Kommune for å skape de beste energiløsningene for den nye bydelen. 

 

I henhold til Bodø Kommunes vedtak fra 14. april 2011 er det tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor 

konsesjonsområdet, når konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på konsesjonærvilkår. Det vil 

 
1 Returtreflis er resirkulert trevirke, eksempelvis rivningsvirke.  
2 I 2019 behandlet Bioanlegget 17 956,6 tonn returtreflis. Etter en lovendring i 2009 kan ikke nedbrytbart avfall sendes på deponi, 
noe som betyr at dersom ikke vi behandlet returtreflisen ville denne blitt sendt på anlegg i Sør-Sverige eller lenger syd i Europa, 
noe som utgjør store CO2 utslipp i transport. 
3 Asplan Viak/ Oslo Economics, Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge 

(2020), rapportnr: 8/2020, ISBN: 978-82-410-2017-9. 



 
dermed være hensiktsmessig med en videreføring av § 5.1.1 fra 

eksisterende kommuneplanens arealdel med beskrivelse av energiløsning. 

 

Bygg og infrastruktur står for i underkant av 42% av klimafotavtrykket i Bodø Kommune, og 15% av 

utslippene er knyttet til mobil forbrenning som eksempelvis anleggsmaskiner4. En rapport fra DNV GL 

(2017)5 viser at byggeplasser ved elektrifisering og bruk av fjernvarme vil kunne redusere utslipp av CO2e 

og NOx med henholdsvis 99,3 prosent og 95,5 prosent, sammenlignet med dages utslipp på en typisk 

byggeplass. Vi tilbyr fornybar byggvarme og støpevarme til bygg under oppføringsfasen i Bodø, løsningene 

er utprøvd og fungerer godt. Krav til fornybar oppvarming også under byggefasen6 vil redusere store 

klimagassutslipp og det vil være positivt med alternativer til elektrisk byggvarme da elektrisiteten burde 

prioriteres til elektrifisering av anleggsmaskiner. 

 

Oppvarmede fortau er viktig for trivsel og bevegelse i sentrum, også for eldre eller personer med 

funksjonsnedsettelse, samtidig som det ved rett drift kan spare kostnader for brøyting/salting/sand. At flere 

går/sykler i sentrumsområdene er viktig både for folkehelse og for reduserte klimagassutslipp, da de største 

klimagassutslippene i Bodø i dag kommer fra transport og personbiltrafikk. Vi tilbyr fjernvarme til 

gatevarme og leverer dette til flere bygg i Bodø i dag. Å benytte elektrisk oppvarming til oppvarming av 

fortau er lite smart og hensiktsmessig bruk av elektrisitet, da elektrisiteten burde prioriteres til elektrifisering 

av industri, transport og andre mer samfunnsnyttige formål. Vi ønsker at alternativer til elektrisk 

oppvarming av fortau/sykkelveier burde benyttes der det er mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

BE Varme AS 

 

Eline Tomine Olafsrud 

eline.olafsrud@bodoenergi.no 

Tlf. 90 80 72 25 

 

 

  

 
4 Bodø Kommunes klima – og energiplan 2019 – 2031.  
5 DNV GL Fossil og utslippsfrie byggeplasser (2017), rapportnummer: 2017-0637. 
6 Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trådte i kraft 01. januar 2020, det er sannsynlig at bygg under 
oppføringsfasen også vil inkluderes i forbudet på sikt, eksempelvis er det inkludert som et tiltak i Klimakur 2030. 

mailto:eline.olafsrud@bodoenergi.no


Fra: Erlend A. Willumsen[eaw@bodohavn.no]
Sendt: 22.12.2020 16:17:22
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Kjersti Stormo[ks@bodohavn.no];
Tittel: Innspill til planprogram kommuneplanens arealdel saksnummer 2020/5962

Det vises til oppstart av arbeidet med ny arealdel 2022 – 2034 og høring av planprogram.
 
Fra Bodø Havn ønsker vi å spille inn følgende:
 
«En masterplan for Bodø Havn er under utarbeidelse og ferdigstilles våren 2021. Denne bør inn i planarbeidet som
en av planene som Bodø kommune bør hensynta når det gjelder arealbruk, samt implementering av FNs
bærekraftsmål, forsterkede miljøambisjoner og bærekraftige transportløsninger.»
 
Øvrige innspill kan komme fra Bodø Havn.
 
__________________________
 
Med vennlig hilsen
 

 
Erlend Willumsen
Markeds- og utviklingssjef
Bodø Havn KF
 
+47 75 55 10 80 (sentralbord)
+47 93 09 90 84 (direkte)
 
eaw@bodohavn.no
www.bodohavn.no
 



 

 

Bodø Kajakklubb 
leder@bodokajakk.no  
 
 
Bodø, 07.12.20 
 
Innspill til Bodø kommune 
Kommuneplanens arealdel 2022 -2034 
 
 
 
Det gjelder Gnr/bnr 32/177 – pr i dag er dette friområde/naturområde på venstre side av Kvalvik- 
stranda, sett med ansikt vendt utover havet. 
 
  
Bodø Kajakklubb ble stiftet i 1977, har 560 medlemmer og stor aktivitet ut fra Kvalvika. 
Klubben har naust og klubbhus på leid grunn hos Nedre Rønvik felles grunneierlag i Kvalvika. Men 
naustet/klubbhuset er altfor lite med tanke på klubbens størrelse og idrettens attraktivitet. Vi ønsker 
å tilby lagringsplass for klubbens aktive medlemmer i naustet, men pr i dag er det 5 års venting for 
å få plass. Dette hindrer deltagelse i padling for medlemmer som ikke har egen plass til lagring og 
bil til transport av kajakken.  
Et alternativ hadde vært å kjøpe nabo-naust, men tross årelange bestrebelser for å forsøke å 
overta nærliggende naust har dette ikke lyktes. Vi ser oss derfor nødt til å undersøke andre 
muligheter. Vi trives veldig godt i Kvalvika, og området er ideelt for vår sport.  
 
Derfor håper vi å få kommunen med på å utrede andre muligheter her nede.  
Opp av stranda til venstre (med blikket utover havet) i det kommunale friområdet er det en «hylle» 
som med tilrettelegging i form av utgraving og sprenging i bakkant ville kunne romme et nytt 
naust/klubblokale. 
 
Vi ønsker derfor at et lite område på Gnr 32/177 omreguleres til kajakk-klubb naust formål. Dette er 
i tråd med Bodø for framtida, bærekrafts mål 3 Helse og vil utvilsomt gi flere tilgang til å delta i 
padleaktiviteter i Bodøs fantastiske skjærgård og klart bidra til bedre folkehelse.  
 
 
For Bodø Kajakklubb 
Isabelle Sande, leder. 

mailto:leder@bodokajakk.no


 

 

 
Vedlagt 
kartutsnitt og 
bilder. 
 

 
 
 

Naust 



 

 

 
 
 
  



 

 

 



 

Notat  
  

Byutvikling   
 
 
Mats Marthinussen Byutvikling 
  

 
 
 
 
 
 

Helse- og omsorgsavdelingen - innspill til kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 
 
Det vises til Bystyrets vedtak 29.10.20 ifm oppstart av rulleringen av kommuneplanens arealdel, og 
arbeidet som skal gjennomføres i 2021 frem mot vedtak i 2022.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen merker seg spesielt pkt 2 i bystyrets vedtak, om oppstart av 
planarbeid for rullering av kommunedelplan for Tverlandet. Videre pkt 5 der området O1 på 
Rønvikjordene skal vurderes omgjort fra offentlig formål til næringsformål.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen gav følgende innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030;  
 
«Avdelingen har i dag stor tjenesteytende aktivitet på Hovdejordet med Sølvsuper helse- og 
velferdssenter, Hovdejordet sykehjem, og botilbud i Vebjørn Tandbergs vei. Avdelingen ønsker å gi 
uttrykk for at det nærliggende arealet O1 fortsatt bør øremerkes for fremtidig offentlig 
tjenesteyting. Fremtidig tjenesteytende aktivitet må sees i sammenheng. I den forbindelse vil 
lokalisering være et av flere elementer som må vurderes nærmere». 
 
Helse- og omsorgsavdelingen ønsker fortsatt å kunne vurdere å legge fremtidig tjenesteytende 
aktivitet til disse arealene. Dagsaktuelt vurderes alternative arealer til Helsehuset. Arealet O1 
«Thalleåkeren» er til vurdering.  
 
Videre har Bystyret i budsjett/økonomiplan 2021-2024 vedtatt etablering av omsorgsboliger under 
konseptet Omsorg +. Alternative lokaliseringer til Mørkved bydelssenter, som det nå arbeides med, 
må også vurderes i mulighetsstudiet som nå starter opp. I forlengelsen av dette vil det på sikt fra 
avdelingens ståsted bla være høyaktuelt med Omsorg + på sentrumsnære lokasjoner.   
 
Helse- og omsorgsavdelingen ber om at dette arealet fortsatt settes av til offentlig formål. 
 
Når det gjelder rullering av KDP for Tverlandet er arealer til offentlig formål avsatt nært 
Tverlandet bo og servicesenter. Behov for videreføring av slik prioritering vil bli ytterligere 
tydeliggjort gjennom arbeidet i prosjektet «Smart Helse». 
 
I Helse- og omsorgsavdelingen er det pågående et prosjekt «Smart Helse» hvor blant annet 
gjennomgang av bygningsmassen til Helse- og omsorgsformål med tanke på videre utvikling eller 
endring etc.     

Dato:   ..........................................................27.01.2021 
Saksbehandlere:   Mona Karlsen/ Dag-Christer Røberg               
Telefon direkte:   .........................................75 55 53 45 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .......................................................7311/2021 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2020/5962 
Arkivkode:   ..............................................................141 
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Avdelingen er nå inne i et forprosjekt hvor det forventes å få en oversikt over hvilke områder man 
strategisk sett bør utvikle med tanke på nybygg, infrastruktur etc. Forprosjektet planlegges ferdig ila 
våren med sak til bystyrets junimøte. Dette innbefatter bla eksisterende/ ny bygningsmasse i alle 
bydeler; Skjerstad, Tverlandet, Mørkved, Sentrum, Vollen og Kjerringøy.   
 
Det bes om at prosessene knyttet til areal til offentlig formål tar hensyn til konklusjonene i Smart 
helse-prosjektet. 
 
Helse- og omsorgsavdelingens fokus på utvikling av Omsorg+ tilbud innebærer at det i tillegg til 
ulike boformer tilrettelagt for eldre og/eller personer med nedsatt funksjonsevne, også må være 
nærhet til viktige samfunns- og servicefunksjoner, transport og gode og lett tilgjengelige 
uteområder/naturområder etc. All utvikling av sentrumsområder må være aldersvennlig og 
universelt tilpasset.  
 
Dette innspillet er behandlet i HO-avdelingens ledergruppe 28.01.21.  
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Arne M Myrland  
 Kommunaldirektør  

 
 
  

 



 

Notat til orientering 
  

Kulturkontoret   
 
 
Mats Marthinussen Byplan 
  

 
 
 
 
 
 

Innspill fra seksjon for idrett og friluftsliv til oppstartsmelding for 
kommuneplanens arealdel 
 
Viser til brev datert 10.11.2020 ang. varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 
2022-2034 og høring av planprogram. Vi beklager å ha oversittet høringsfristen 4. januar, og håper 
likevel at våre innspill kan tas med i det videre arbeidet med planen. 
 
Vi har delt inn våre innspill i noen hovedtema, og ønsker å bli involvert i drøfting rundt disse i det 
kommende arbeidet med utkast til arealplan. 
 
Forslag til endring av arealformål for områder som er viktige for friluftsliv og idrett: 
1) Området rett vest av Bodø panorama (Vestbyen) er satt av til bebyggelse og anlegg. Dette arealet 
foreslås endret til friområde, evt. hensynsone friluftsliv i tillegg. Svært viktig av hensyn til å sikre 
en framtidig grønn buffer mot næringsområdet i vest, og ikke minst mulighet for påkobling av 
kyststi/havnepromenade opp i bebyggelsen i Vestbyen, og også i et perspektiv med påkobling via 
Vestbyen/ny bydel mot Bodøsjøen og kyststi under etablering. 
 

 
 
 

2) Tre ulike arealer i Gråholten er satt av til henholdsvis kombinert bebyggelse (hvit/gul stripa), 
offentlig eller privat tjenesteyting (rosa) og boligbebyggelse (gult). Det gule arealet er regulert til 
friområde i reg.plan og KPA bør derfor gjenspeile dette. Samtlige bør endres til friområde som 
øvrig areal i Gråholten – jf. Handlingsplan for parker og byrom 2020-2030. Mulighet for grønn 

Dato:   ..........................................................26.01.2021 
Saksbehandler:   ....................................Gudrun Hagen               
Telefon direkte:   .........................................75 50 60 56 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .......................................................7047/2021 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2020/5962 
Arkivkode:   ..............................................................141 
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korridor langs Olav V med friområdene langs og videre forbindelse ned gjennom Storspoveveien og 
Fredensborgveien for påkobling til areal nevnt over. 
 

 
 
 
3) Områder ved Hammarlia studentboliger/Skavdalsveien avsatt til bebyggelse og anlegg bør endres 
til LNFR med hensynsone friluftsliv. Markagrensen er gjerne satt med utgangspunkt i fast kote 100, 
men bør vurderes flyttet lenger ned i enten hele eller deler av dette området. Særlig viktig mht. areal 
som ligger lengst sør, tett opp i mye brukt nærturområde med gapahuk og akebakke. Bl.a. har to 
store barnehager og barneskole dette som sitt «referanseområde». 
 

 
 
 
4) Områdene rundt Bodøsjøen skole bør sees nærmere på mht. arealkategori – store areal avsatt til 
boligbebyggelse, deler med hensynsone friluftsliv. Vi foreslå at deler av disse området omgjøres til 
LNFR, jf. beholde større sammehengende grøntområder ned mot kyststien. Få større grøntområder 
igjen i Bodøsjøen når sørsida av Førståsen bygges ut. 
Også behov for å se på aktuell plassering av en framtidig flerbrukshall for breddeidrett i 
nærområdet til Bodøsjøen skole. Logistikk er viktig hensyn å ta, ved siden av landskaps- og 
terrenginngrep. 
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5) Et mindre område ved Støver/Futelva bør vurderes endret til LNFR i tråd med at arealet er sikret 
til friluftsformål. Dette er dels gjensepielt i reguleringsplan for området. Men - mulig arealet er satt 
av til bebyggelse og anlegg i KPA pga jernbane, og kanskje ikke hensiktsmessig med en endring. 
Uansett er dette en svært viktig forbindelse langs Futelva som det er viktig å være særlig obs på. 

 
 
 
6) Området avsatt til hundeluftegård i Maskinisten (BUT) er uegnet til formålet pga tungvint 
beliggenhet og mye fukt, og bør endres tilbake til LNFR – hensyn landbruk. Vi ønsker heller å 
foreslå at arealet som ble grusa opp til scene mm under speiderlandsleiren for noen år tilbake settes 
av til hundelufting (rød strek nede til venstre i utklipp). Dette trenger ikke nødvendigvis settes av 
særskilt som BUT, men det kan vurderes. Her er det mulig med enkel atkomst for alle, inkl. 
personer med funksjonsnedsettelser. Lufting av hund på vinterfrosne jorder er uansett tillatt og 
gjøres i praksis. Hundeluftegården vil være et sted der man kan slippe hunden for sosialisering året 
rundt, men med et begrenset areal og inngjerdet. 

 
 
 
7) Området øst av Oddan på Tverlandet er satt av til boligbebyggelse i KDP. Her foreslår vi at deler 
av arealet omgjøres til LNFR, evt. friområde. Særlig gjelder dette deler av delområde B16 som i 
dag har mange stier og tråkk på kryss og tvers. Dette representerer viktig nærturmark for mange på 
Tverlandet. Alternativet kan være å synliggjøre viktige korridorer som friområder i KPA. 

 
Område B13 er i samme kategori og bør også vurderes ut fra samme problemstillinger som over. 
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8) Områder nord for jernbanen på Tverlandet som er avsatt til boligbebyggelse (B17) og 
næringsvirksomhet (N5) i KDP bør endres til LNFR, jf. viktige friluftsområder langs jernbanen, 
inkl «klatreberget». Det bør også vurderes etablert en markagrense for Tverlandet, der nærturmarka 
er en viktig faktor som underlag for en slik vurdering.  

 
 
 
9) Områder avsatt til friluftsliv og grønnstruktur i dagens KDP for Tverlandet ønskes videreført i 
KPA. Arealer avsatt til naust i Lundhaugen, BUN i KDP, anbefales tatt ut med tanke på framtidig 
kyststitrasè og at det potensielt vil bli trangt og utfordrende med passasje forbi et evt. framtidig 
utbygd naustområde her. 
 
 
10) Kald Krig tomta ved Spektrum bør endres fra bebyggelse og anlegg til idrettsanlegg. Det 
samme bør vurderes for arealet der Nordlandshallen og Bodø spektrum ligger. Argumentasjon – se 
eget innspill ang. planbestemmelser for idretttsanlegg. 
 
 
11) Arealet der Nordstrandahallen og kunstgressbanen er etablert bør gjenspeiles i KPA arealformål 
og endres til idrettsanlegg (satt av til boligbeyggelse). 
 
 
12) Arealet der dagens Tverlandshall og svømmehall ligger, sammen med 11èr kunstgressbane, bør 
vurderes avsatt til formål idrettsanlegg. Har pr i dag felles arealkategori med den gamle skolen og 
omkringliggende områder. Jf. innspill til planbestemmelser for idrettsanlegg (idrettsparker). Viser 
også her til mulighetsstudie som ble gjennomført i forbindelse med utbyggingen av Tverlandet 
skole rundt 2018. Aktuelt grunnlag for vurdering av hvilke områder som evt. bør få denne 
kategorien jf. framtidig utviklingsmuligheter for idrettsområdet 
 
 
Innspill til å vurdere hensynssone friluftsliv for følgende områder: 

- Store deler av arealet langs sjøen Tverlandsbrua til Ersvika er avsatt til friluftslivsformål i KDP 
jf. pkt. 9) over. Dersom arealformålet i KPA endres til LNFR ønsker vi at det vurderes 
hensynssone som et tillegg. Dette med tanke på tilgang til friområder langs sjøen, og en evt. 
framtidig kyststitrasè. Hensynssone bevaring naturmiljø kan videreføres der dette er aktuelt, da 
evt. framtidig tilrettelegging for friluftsliv kan tilpasses ivaretakelse av naturverdier.  
 

- Rundt Fenes med tanke på en framtidig kyststitrasè. Områder har pr i dag LNFR med 
hensynssone landbruk helt ut til sjøkanten. Vi anbefaler altså at hensynssone friluftsliv trekkes 
inn på land med en viss bredde med tanke på å ivareta friluftsinteressene. En framtidig kyststi 
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rundt Fenes kan ha en mer begrenset tilrettelegging enn kyststien som nå etableres fram til 
Mørkvedbukta.  Det eksisterer både stier og tråkk langs sjøen rundt hele Fenes per i dag. 
 

- Selve Mørkvedodden er et viktig hekke-/rasteområde for sjøfugl. Bør evt. vurdere hensynssone 
bevaring naturmiljø med bakgrunn i dette? 
 

- Langs sjøen på Nordsia bør det også vurderes hensynssone friluftsliv på land med tanke på 
mulighet for sammenhengende kyststi fra Bremnes til Geitvågen. Arealeet er i stor grad avsatt 
til LNFR. Befolkningen på Norsia har en relativ god tilkobling med sti opp til Rønvikfjellet og 
Keiservarden, men dette er mye bratt terreng og ikke like tilgjengelig for alle som ønsker å 
komme seg ut på tur i nærområdet. En ferdselsåre langs sjøen i lettgått terreng vil derfor være et 
viktig rekreasjonstilbud for mange. I tillegg er både Geitvågen og Ausvika viktige frilufts-/ og 
utfartsområder for befolkningen i Bodø by.  
 

- I Maskinisten er hensynssone landbruk (H510) lagt på arealene som per i dag er svært mye 
brukt til friluftslivsaktivitet, inkl. lysløypa og flere gapahukområder. Utendørs treningspark er 
også under bygging her. H 510 bør justeres noe og hensynssone friluftsliv H530 utvides 
tilsvarende. 

 

  
 

 
- Det bør settes en markagrense for Tverlandet, og byutviklingsområdet bør innskrenkes slik at 

nærturmarka ligger på riktig side av en slik markagrense, jf. øvrige byutviklingsområder og 
markagrensen. 
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Innspill til særlige utfartsområder og vurdering av evt. behov for eget arealformål for 
etablering av bedre atkomst/P-plasser: 

- Finnkonnakken, med dagens utfordring ved Svartvatnet/Nordlivatnet, langs FV834 

 
 

- Litjtinden, med begrenset parkering ved Skarrvatnet og i svingen på FV834 der man kan ta 
Ragnhildstigan. Begge steder er det en liten p-lomme som raskt blir full og det parkeres mye 
langs FV. 

 

 
Flere populære utfartsområder som mangler tilrettelegging/har begrenset med p-plass og medfører 
trafikksikkerhetsutfordringer: 

- Heggmotinden 
- Straumøya/Høgåsen 
- Valnesfossen 
- Per Karlsatinden 
- Åselidalen 
- Hopen skistadion 
- Låter/Eidetind 
- Jensvolldalen 

 
 
Områder for idrett – framtidig behov for flerbrukshaller etc.: 
- I Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022 er det pekt på behov for en flerbrukshall for 

breddeidrett i bydelene Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen. Det bør sees på mulighet for dette 
formålet enten i tilknytning til Alstadskolene, eller Bodøsjøen skole.  
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Planbestemmelser: 
- Det bør vurderes om planbestemmelsene for idrettsanlegg kan utdypes noe mer enn dagens 

enkle bestemmelse. Vi mener det er behov for å ta inn noen klare retningslinjer for utvikling av 
idrettsanlegg (les idrettsparkene) for framtida. Sikter da til bl.a. føringer for logistikk og 
opparbeidelse av utearealer/uterom rundt denne type anlegg som tar opp i seg både klima- og 
miljømål, og funksjonalitet. Selve bygningene vil omfattes av egne krav. Ofte vil det være 
aktuelt med en blanding av bygg/haller og utendørs treningsfasiliteter som kunstgressbaner, 
isløkker etc. Gange, sykkel og bruk av kollektivtransport bør være førende for logistikk, framfor 
privatbilisme. Dagens situasjon rundt flere av idrettsparkene er dels kaotisk og lite trafikksikker 
for mye trafikanter. Resultatet er bl.a. svært mye biltrafikk. Ivaretakelse av grøntarealer rundt 
slike anlegg bør også få et høyere fokus. Dette kan kombineres med gode forhold for gående og 
syklende, gode sykkelparkeringsmuligheter og enkle utendørs treningstilbud som utendørs 
treningsapparater, løpebaner, jogge-/turløyper etc. 

 
- Det bør vurderes et krav i bestemmelsene for framtidige reguleringsplaner for boligområder der 

det settes fokus på nærturtilbud. For eksempel krav til påkobling til eksisterende løypenett, evt. 
opparbeiding av sti eller turveg. Jf. eks. fra reguleringsplaner for Bodøsjøveien 50 og Hunstad 
sør der det er stilt krav til opparbeiding av kyststi. Slike bestemmelser er bl.a. viktige bidrag til 
mindre bruk av privatbil for å komme seg på tur og være i aktivitet. 

 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Lars Bang  
 seksjonsleder  

 
 
 

  Gudrun Hagen 
  rådgiver 
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Fra: Arnstein Bård Brekke[Arnstein.Bard.Brekke@bodo.kommune.no]
Sendt: 14.01.2021 13:40:59
Til: Marianne Siiri[Marianne.Siiri@bodo.kommune.no]
Tittel: innspill hensynssoner

Vedlagt kart med oversikt over innspill.
 
Jeg har ikke tid til å se på andre ting enn Skjerstad, og Givær samt Helligvær (fikk hjelp av Erica Søfting med den).
 
Skjerstad og Givær kjenner jeg jo godt. Det ble mange innspill, men det er jo til dels betydelige kulturminneverdier, og
landskapsverdier. Så får vi se når vi får arbeidet med dokumentasjonen av disse, om hva som kan kuttes. Uansett nyttig å
kartfeste det så kan evt noe komme igjen i kulturminneplanen. Noe kan vel muligens løses gjennom overordnede
bestemmelser, det får vi drøfte seinere.
 
En utfordring er at en del av disse innspillene er innenfor hensynssone landbruk der det også er nevnt viktige kulturmiljø.
Med forbehold om at jeg har forstått det riktig er ikke de enkelte kulturmiljøverdiene utredet, avklart, og da får de kanskje
mindre vekt i saksbehandlingen?
 
Har ikke rukket å lage en tabellarisk oversikt. De er likevel lagret etter gårdsnummer, og det skulle derfor være mulig å finne
fram.   
 
Kommunekart sviktet en stund så da ble det Norgeskart med andre verktøy men det er nå uansett kartfestet.
 
Jeg vil vel tvile på om det er særlig kryssende interesser, men det ser jo dere naturligvis.
 
På ett av områdene, 247/1 etc - Ljøsenhammaren, har jeg lagt inn to kulturminneområder (kulturmiljø) og lagt til en annen
farge med mulig hensynssone landskap, som forbindelse mellom disse to kulturmiljøene.
 
I Misvær sentrum, gnr 226, er det lagt inn et par forslag i randsonen av det som er regulert til bevaring.
 
Tok bort forslag i Vestvatn, siden det der foreligger en reguleringsplan (helt uten kulturminnehensyn), men skulle gjerne tatt
det med om det er mulig rent teknisk?
 
Tar gjerne en gjennomgang når det måtte passe.
 
Begynner å skrive på begrunnelsen for de viktigste.
 
 
Mvh
 
Arnstein Brekke
prosjektleder
 
Bodø kommune
Kulturkontoret
Pb 319
8001 Bodø
 
Tlf 90976119
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Gnr 2

200 m

© Mapbox © OpenStreetMap
© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti
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https://www.mapbox.com/about/maps/
http://www.openstreetmap.org/about/


��������� ���	
���

�������	������	�
������	���������	
��������	�����������	����� ��!��"##!  !�#��$����#��!# #��% �����&���������  ���!�!�%�#��'�	( ���

)*+,-.-
���,�,



��������� ���	
���

�������	������	�
������	���������	
��������	�����������	����� ���!��! ���"� #�$����!�"!�#!!����%!%�&�����"���  ���#�#�"�%��'�	( ���

)*+,-./
���,�,



14.1.2021 Utskrift

https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=67.24271879192395&y=14.961545566744235&zoom=15.15869625494654&bakgr… 1/1

205

100 m
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200 m

© Mapbox © OpenStreetMap
© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti
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Fra: Svein Erik Moholt[Svein.Erik.Moholt3@bodo.kommune.no]
Sendt: 23.12.2020 09:58:21
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Astrid Bjørgen[astrid.bjorgen@sintef.no];
Tittel: Uttalelse til planprogrammet - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034

Saksnummer 2020/5962
 
Bylogistikk inn som tema/hovedtema i arealplanen
Bodø kommune har som den første kommunen i landet laget en Bylogistikkplan der ulike utfordringer i
forbindelse med bylogistikk tas opp.
Slik vi ser det er mye av intensjonen med dette, at tema som aktualiseres i bylogistikkplanen skal tas opp og
styrkes i kommuneplanens arealdel, og at vi ikke rullerer bylogistikkplanen som selvstendig plandokument i
fortsettelsen.
 
I denne forbindelse vil vi foreslå at bylogistikk tas inn som tema/hovedtema i arealdelen, og at dette som
overskrift kan favne og se flere tilstøtende tema i sammenheng: personlig mobilitet, trafikksikkerhet,
varelevering, varemottak, parkering mm. og hvordan vi disponerer areal slik at vi kan være i forkant ved
planlegging og tilrettelegging for aktiviteter beskrevet i bylogistikkplanen.
 
 
 
Med vennlig hilsen

Svein Erik Moholt
Rådgiver, Nærings‐ og utviklingsavdelingen
959 69 060, sem@bodo.kommune.no
 
 



Fra: Eirin Bjune[e.bjune@online.no]
Sendt: 03.01.2021 23:04:09
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: 'Terje Estensen'[te-est@hotmail.com];
Tittel: Innspill til planprogrammet saksnummer 2020/5962 

 
Innspill til arbeidet med  til planprogrammet i Bodø kommune
Saksnr: 2020/5962
 

1.       Vi ber om at det i planprosessen arrangeres møter for landbruket; dvs. for alle aktive gårdbrukere i
kommunen.
Det må arrangeres lokale møter rundt om i alle de ulike delene av kommunen, og på et tidspunkt der flest
mulig kan delta. På møtene ønsker vi informasjon, muligheten til å komme med spørsmål, diskutere og
evt. jobbe frem innspill.
Landbruket er en arealkrevende næring og arealplanen har derfor stor betydning.

 
2.       Beitebruksplanen var ikke ferdig da KPA ble vedtatt i 2018.  Beitebruksplanene er ikke nevnt i

planprogrammet. Vi ber om at beitebruksplanen vies oppmerksomhet i denne rulleringen sånn at den får
sin plass og betydning, og at beiteområder tas hensyn til i den fremtidige arealforvaltningen. Vi minner om
at Beitebruksplanen skal rulleres/oppdateres med jevne mellomrom.
 

3.       Bærekraftig landbruk og matproduksjon må få stor oppmerksomhet i planarbeidet sånn at næringen sikres
gode rammer. Å sikre lokal matproduksjon på lokale ressurser er i tråd med FNs mål nr 2, 3, 12 og 15.  

 
4.       Areal som brukes til matproduksjon må vernes. Både matjord, beiteområder og dyrkbar jord må bevares.

Miljøvennlig matproduksjon på innmark og på utmarksbeiter er viktig i møte med klimautfordringer, tap av
naturmangfold og politisk og økonomisk uro som er de største globale utfordringene verden står ovenfor.

 
 
Bodø og Beiarn Bonde‐ og Småbrukarlag
For styret.
Eirin Bjune

 



Til Bodø Kommune 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
Deres saksnummer.: 2020/5962 
 
 
INNSPILL TIL KPA 2022 – 2033 
 
Corponor AS som en av byens største eiendomsutviklere og bidragsyter til å utvikle Bodøbyen, 
ønsker å fremme noen innspill til det forestående arbeidet med revidering av KPA 2022 - 2034.  
Vi har gjennom en rekke utbyggings- og detaljreguleringssaker sammen med våre konsulenter og 
arkitekter, i samarbeid med byplan erfart en del utfordringer, uklarheter og avvik jfr. ønsket utvikling 
av enkeltprosjekter og den generelle byutviklingen. Blant annet er det viktig at revidert KPA også 
ivaretar intensjonene i nyere planer, slik som klima- og energiplanen og vedtak i nyere 
detaljreguleringer som medfører presedens for ønsket byutvikling. Dette for å sikre enklere 
saksbehandling, likebehandling og forutsigbarhet for alle berørte parter.  
 
§1.4.1 Områder 
Mørkved: 
Jfr. Klima- og energiplanen og mer kompakt by- og bydelsutvikling, bør boligreserven i Breiva utgå 
som boligreserve i planperioden, samt at Mørkved Sør ikke skal bygges ut i planperioden.  
 
Sentrum:  
Fortetting i Sentrumskjernen må videreføres. Det bør åpnes for at området mellom jernbanen og 
Rønvikveien frem til Solvoll kan åpnes for omdanning til kombinert formål med muligheter også for 
boliger (herunder deler av Jernbaneformål på Kortneset/plassen). Deler av området og/eller under 
annen bebyggelse er egnet til etablering av sentrumsnær offentlig og/eller privat utleie/betalt 
parkering (sentrum øst). 
 
Saltvern/Rønvik: 
Det bør åpnes for kombinasjonsbygg med næring og bolig for eiendommene mellom 
Nordstrandveien og Jernbaneveien. Dette mht at Nordstrandveien gjennom bypakke 2 blir forsterket 
som kollektiv- og sykkel trasse, jfr. intensjonene i klima- og energiplanen. Det er flere eiendommer 
mellom Nordstrandveien 63 og Tjeldberget med boliger og kombinert formål næring/bolig i dag. For 
øvrige eiendommer i dette området bør det i ny KPA åpnes for kombinasjon med næring/bolig.  
Med direkte tilgang til kollektivtransport og etablerte dagligvareforretninger i umiddelbar nærhet, 
samt endret trafikkmønster med tungtrafikk over til Jernbaneveien er dette området egnet for 
videreutvikling og omforming til større andel bolig i kombinasjon med næring. 
 
§3.2 Parkeringskrav 
Gjeldende parkeringsvedtekter må revideres og tilpasses målsetningene i klima- og miljøplanen. 
Parkeringskravene må enten endres gjennom eget særskilt vedtak innen Q2 – 2021, eller at det fattes 
politisk vedtak om overgangsordninger hvor det kan gis dispensasjoner i prosjekter som tilfredsstiller 
fastsatte kriteriene frem til revidert KPA vedtas i 2022. 
 
Delingsløsninger for mobilitet (biler, sykler etc.), og reduserte krav til minimumsparkering er etter 
forslagstillers mening nødvendig både som ett selvstendig målrettet tiltak for at å oppnå tilstrekkelig 
fremtidig reduksjon av miljø/Co2 – avtrykk i prosjektene, men også for at byggekostnadene kan 
reduseres, og derigjennom stimulere til flere bygningsmessige- og energieffektive miljøvennlige 
løsninger (slik som solceller, økt bruk av tre etc.).  



Økte forskriftsmessige krav til mer miljøvennlig bygging/energibruk i kommende rev. av TEK, uten 
muligheter for å velge bort hele eller deler av andre kostnadskrevende og mindre miljøvennlige 
løsninger, vil kun medføre økte utbyggingskostnader og dyrere boliger som stadig færre vil ha 
mulighet til å kjøpe.  
Delingsløsninger innenfor mobilitet, sammen med kompakt bygging og nærhet til kollektivtilbud, vil 
derfor være et av flere viktige virkemiddel for å flytte byggekostander fra en miljømessig dårligere 
løsning, til bærekraftige grønne løsninger som også befolkningen har råd til å kjøpe. 
  
Det ansees å være liten risiko ved å åpne for at det kan avvikes fra minimumsvedtektene til parkering 
i prosjekter som har nærhet til kollektivtilbud, sosial infrastruktur og ved bruk av delingsordninger. 
Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig salg i slike prosjekter fordi det mangler parkering, vil de heller 
ikke bli realisert slik. Lykkes ikke salget er heller ikke markedet modent eller mottakelige for disse 
løsningene enda, og prosjektet må endres innenfor ordinære minimums rammer og gjeldende 
forskrift.  
 
Ved å åpne for avviksløsninger, gis det et virkemiddel til at utbyggere kan klare å tilby 
fremtidsrettede boliger og mobilitetsløsninger som en del av helheten. Da vil bransjen i samarbeid 
med politikerne kunne omstille raskere, og tilby fungerende løsninger som ikke fordyrer boligen i for 
stor grad. Kjøpere/brukere vil raskere kunne velge å ta smarte grønne løsninger i bruk, og få råd til å 
kjøpe boliger i tråd med målsetningene i klima og energiplanene.  
For å muliggjøre utvikling av grønne boligprosjekt (nZEB, ZEN) i en by med Bodøs ambisjoner, ansees 
dette å være et minnelig og enkelt tiltak å prøve ut.  
 
Spm fra BK - Soneinndeling eller mer konkret differensiering ut fra prosjektets egenskaper? 
Forslag/svar:    
Begge deler, overordnede rammer for hver sone for å sikre likbehandling, men det må defineres 
avviksmuligheter i KPA, slik som eks. bildeling, nærhet (250m) til kollektivtransport, nærhet til sosial 
infrastruktur ol. Det må etableres ny egen sone for Indre By/Sentrum. 
 
§3.2.1 krav til antall p-plasser. 

Indre By/sentrum: 
Fjerne min. krav til parkering generelt, beholde dagens krav til maksparkering. Åpne for at inntil 
50% av parkeringskrav til sykkel kan løses med frikjøpsordning. Krav om at bakkeparkering skal 
inngå i BYA beregning fjernes i §5.2.4.  
 
Sone A:  
▪ Krav til min. parkering reduseres og at denne kan bygges helt eller delvis med frikjøpsordning 

eller bildelingsordning. Fjerne min. krav til parkering for bygg med hensysnsone/vern og som 
konverteres til annet formål/bolig. 

▪  
Sone B: 
• Kan beholdes som i dag, men det må åpnes for at min. kravet kan reduseres med inntil 30% 

dersom prosjektet har nærhet til kollektivtransport (innen ca. 5min. gangtid/250m) og at det 
etableres bil-og sykkeldelingsordninger. 

Krav om at bakkeparkering skal inngå i BYA beregning fjernes i §5.2.4.  
Muliggjør miljømessig riktig/fleksibel etablering av inntil 30% av p-plasser, herunder 
gjesteparkering ol. (kriterier: skal ikke gå på bekostning av MUA ol.). Bakkeparkering kan enkelt 
konverteres til grøntarealer dersom behov for bil/parkering og økt bruk av delingsordninger øker 
i fremtiden. 
 
 

 



Sone C: 
• Kan beholdes som i dag, men det må åpnes for at inntil 10% av parkeringen ved 

flerbolighus/leilighetsbygg hvor prosjektet har nærhet til kollektivtransport (innen ca. 5min. 
gangtid/250m) og at det etableres bil-og sykkeldelingsordninger. 
Krav om at bakkeparkering skal inngå i BYA beregning med avrundet oppad til nærmeste hel 
p-plass med 18m2 fjernes (skal ikke gå på bekostning av MUA). 

 
Spm fra BK - Betydningen av nærhet til kollektiv/sykkel/bildeling? 
Forslag/svar:  
Viktig insitament for å kunne oppnå: 

• BK’s klima og miljøplan 
• Gjøre det mulig for beboerne å aktivt kunne velge /velge bort bil. 
• Stimulerer til å velge fremtidsriktige og miljøvennlige løsninger. 
• Reduserer både indirekte og direkte pris på bolig (bygging av p-plass koster mer en den kan 

selges for).  
• Reduserer CO2 (bygge mindre underjordiske arealer i betong/stål), mindre ulempe ovenfor 

naboer, trafikk, offentlig infrastruktur etc. under byggingen. 
 

Spm fra BK - Hvis bildeling aksepteres som del av minstekravet for parkering, hvem skal være 
ansvarlig for å tilby og drifte ordningen?  
Forslag/svar:  
Løses som betalingstjeneste fra profesjonelle private aktører/leverandører. Så lenge det er behov for 
tilgang til bil, vil sameier og borettslag tilrettelegge og etterspørre disse tjenestene etter behov. I 
indre by og i Sone A er det tillegg positivt at det i tillegg fins tilgang til andre bil- og 
sykkeldelingstilbud fra offentlige arealer, slik som etableringen i kvt. 99. Forsterkning av slike tilbud, 
vil også i en vis grad kunne redusere behov for bygging av offentlige p-plasser. 
 
Forslag til retningslinjer for delingsordning for el.bil og/eller sykkel: 

• 1 bildelingsplass erstatter 5 ordinære p-plasser. 

• 2 større el.lastesykler erstatter 1 ordinær p-plass for bil eller 5 ordinære sykkelplasser. 

• Ordningen skal være forbeholdt sameiets/borettslagets beboere.  

• Det forutsettes at delingsordningen driftes som en privatrettslig avtale mellom sameiet/borettslaget 

og utleier for en min. periode på 5 år av gangen. Sameiet/borettslaget er ansvarlig for å løpende 

forlenge, inngå ny avtale eller erverve egne enheter med minimum det antall som lå til grunn for 

tillatelsen. Forpliktelsen skal vedtektsfestes i sameie/brorettslagsvedtektene.  

• Første gangs avtale skal være inngått og forelegges byggesak som dokumentasjon innen søknad om 

brukstillatelse. 

 
Sameiet/borettslaget står fritt til å øke antall enheter innenfor delingsordningen, dersom beboernes 
mobilitetsbehov i fremtiden endres fra privat eiet bil til ett ønske om utvidet delingsordning. Endringen 
stadfestes på ordinær vis som vedtektsendring som må godkjennes med 2/3 dels flertall i generalforsamling.  
 
Dersom det i fremtiden kan dokumenteres at beboernes samlede mobiltetsbehov har endret seg på en slik måte 
at ordningen helt- eller delvis er overflødig kan sameiet/borettslaget søke Bodø Kommune om tillatelse til 
reduksjon av ordningen.  

 
§3.7 Frikjøpsordning 
Ordningen opprettholdes for Indre By og Sone A. Men bør også utvides til å gjelde sykkelparkering i 
Indre By jfr. forslag ovenfor. 
 
 
 



§4.2.1 Kvalitetsnorm for sone A og sone B 
For sone A må kravet til min. sammenhengende uteoppholdsareal 150m2 ved bygging av mer en 15 
enheter tilpasses i omfang, jfr. tilgangen med å helt eller delvis etablere dette arealet i offentlig park, 
gate eller byrom. 
 
 
§4.2.2 og 4.2.3 Krav for indre bykjerne og Sone A 
Det er ønskelig med fortetting flere boliger for alle kjøpergrupper. Det er også ønskelig at 
menneskene som bor i sentrum i større grad skal benytte parker, byrom og gatemiljø fremfor store 
private oppholdsarealer. Dette jfr. intensjonene bak at uteoppholdsareal helt eller delvis kan løses i 
offentlige parker, gate eller plass/byrom. 
 
Min. kravet til privat uteopphold bør reduseres til 3m2 (balkong/altan/terrasse) og min. dybde 
reduseres til 1,3m. Dette underbygger intensjonene og sikrer at tilgjengelighets kravene iht 
gjeldende TEK (snusirkel 1,5m og snurektangel 1,3x1,8m er likestilt) kan oppfylles.  
 
I tillegg bør det for mindre enheter (<50m2) som ikke tilfredsstiller kravet til tilgjengelig bolig, åpnes 
for at min. kravet til privat uteoppholdsareal kan utgå, dersom det etableres fransk- balkongløsing.  
Dette vil frigjøre plass til felles uteopphold på egen grunn jfr. §4.2 og 4.2.1 ved fortetning, og gjøre 
det enklere å utforme byggene med et variert arkitektonisk uttrykk iht. intensjonene i §5.1.3.  
 
For utvikling/transformasjon av bygninger innenfor hensynssone med vern må det også åpnes for at 
alle fasader innenfor hensynssonen som ikke har vern, også kan benytte muligheten til å løse privat 
uteopphold tilsvarende som for vernede fasader. Dette sikrer at transformasjon og tilpasninger 
mellom hensynssone og ny bebyggelse kan løses der det er konstruktive begrensinger i eksiterende 
bygg, og/eller hvor branntekniske begrensinger vil være svært vanskelig å løse ved krav om private 
balkonger.  
Dette sikrer også et redusert behov for etablering av helt eller delvis lukkede fasader og dårlig 
arealutnyttelse. Samt at dette fremmer muligheter for opprettholdelse av eksiterende fasader, også 
utover vernebestemmelsene der dette er naturlig i det enkelte prosjekt.  
 
I tillegg bør det åpnes for at loftsrom i indre by som er egnet for transformasjon til bolig eller kontor, 
gjennom detaljregulering kan få takvinduer eller inntrukket partier i vernede takflater, under 
prinsippet om at det beste vernet er at bygg er i bruk, og at det er feil arealbruk å la store loftsrom 
stå tomme/ubrukt i sentrum.  
Gjeldende estetikkveileder bør også gjenspeile dette prinsippet med eksempler og kriterier som kan 
benyttes, og som reflekterer hvordan slike løsninger har vært bygget historisk i slike bygg i Bodø, 
dette jfr. intensjonene i §13.3.1.  
 
Tidspunkt for opparbeidelse av gate, park eller byrom, vil ofte avvike fra når utbygging av 
enkeltprosjekter som kan benytte disse kriteriene gjennomføres, både før og etter at byggetillatelse 
og brukstillatelse er gitt. Som retningslinje for disse kriteriene, bør det derfor fastsettes (eks. i 
kommunale handlingsplaner for grønnstruktur) hvilke områder/kvartaler som hører sammen.  
 
Som eksempel vil store deler av Storgatakvartalene mest sannsynlig bli utviklet både før og etter at 
Storgata er opparbeidet som gågate/byrom, og tilrettelagt for disse kriteriene. Det siste prosjektet 
må på lik linje med tidligere prosjekter ha mulighet til å løse felles uteopphold gjennom regulering 
og/eller utbyggingsavtale iht disse kriteriene.  
Dette er et viktig prinsipp for at intensjonene bak ordningen, og likbehandlingen av utbygging skal 
kunne oppnås over tid.  
 
 



Utbyggers bidrag kan eksempelvis fastsettes etter faktiske erfaringstall, med årlig indeksregulering 
(som ved frikjøp av p-plass). Ved en gjennomsnittvurdering vil derfor de første utbyggingene sikre 
opparbeidelse, mens de siste utbyggingene vil bidra til vedlikehold og tidsriktige 
tilpasninger/oppgraderinger over tid. 
 
§4.2.4 krav for sone B 
Jfr. intensjonene om mer kompakt byutvikling og målsetningene i klima- og miljøplanen bør sone B 
differensieres i en indre- og ytre sone mht avstand fra sentrum. Indre sone foreslås satt innenfor en 
radius på 3km fra torget/rådhuset. Dette vil inkludere videre utvikling av Ny Bydel, Bodøsjøen og 
Rønvik. I indre sone bør kravene settes til en mellomting mellom sone A og sone B. Sees i 
sammenheng med forslag til §3.2.1 for sone B. 
 
§5.1.1 Energiløsning 
For mindre flerbolighus, rekkehus, mindre lavblokker ol. som ikke er store nok til egen varmesentral i 
bygget på primærsiden (grensesnitt mot BEV), så vil en sentralplassert sentral i ett byggefelt som 
dekker flere mindre bygg, medføre svært høye investeringskostnader til fremføring og vesentlig 
større effekttap gjennom mange tur/retur rør til hver bolig. Dette medfører en dårlig miljømessig 
løsning med vesentlig høyere energi- forbruk og kostnader for slike boliger. 
Konsesjonsområdet for fjernvarme ble fastsatt iht gjeldende forskrift etter kravene i TEK 10, og fritak 
for tilknytningsplikten ble fastsatt for bygninger med mindre oppvarmet bruksareal enn 500m2. 
Dette avviker fra gjeldende krav i TEK 17, som fastsetter krav til energifleksible løsninger for 
bygninger over 1.000m2. Kravet i KPA må følge gjeldende TEK. 
 
§5.2.2 Avfallshåndtering, samt generelle krav til arealbruk av næringsarealer §5.9.1  
For indre by og deler av øvrig sone A (vest for Hålogalandsgata) må det åpnes for felles 
avfallsløsninger i offentlige arealer som selvstendige lastesoner eller i kombinasjon med 
trafikktilpassede traseer og/eller lastesoner for varetransport.  
Dette mht krav om at søppelrom bør unngås, oppnåelse av gode trafikale løsninger, beholde mest 
mulig kvartalsstruktur og utadrettede fasader på gatenivå, samt kriterier i §5.1.3.  
Dette gjelder spesielt for eiendommer som grenser mot storgata/gågata fra havna og frem til 
Bankgata.  
 
På generelt grunnlag bør det i hele sone A også innføres tidsbegrensninger mht varetransport og 
søppeltømming i gågater eller områder hvor fortau/sykkelfelt må krysses og/eller benyttes til dette. 
(Eks. mellom kl: 0700 – 10:00 og 18:00 til 23:00.).  
Både mht trafikksikkerhet/fremkommelighet, men også for å fremme bruken av byrom, 
uterestauranter, lekeområder etc. uten støyende/forstyrrende transport.  
Transport med mindre håndholdte traller, sykkelbud ol. bør aksepteres utenom tidsbegrensingene 
for å kunne supplere vareforsyninger. Dette forslaget medfører også tilpasning av §5.9.1, som følger 
og konkretiserer intensjonene i §13.4.1.  
Med ønsket utvikling av et kompakt bysentrum med stadig flere kombinasjonsbygg, anses dette å 
være en naturlig og viktig justering for å skape et godt bo- og gatemiljø i sentrum.  
 
§5.2.4 Utnyttelsesgrad 
Jfr. forslag til §3.2.1 og §4.2.4, må kravet til at parkering skal medregnes som bebygd areal, justeres 
for sone A og B. 
 
 
 
 
 
 



§13 – SENTRUM BYDEL (sone 1 – 17) 
Se tidligere henvisninger dette kapitel. 
 
§13.4.2 Utnyttelsesgrad 
Differensiering av BYA mellom ren næring (100%) og kombinert formål (66%) med bolig fungerer ikke 
som retningslinje, jfr. mulighetene til helt eller delvis frikjøp av parkering og/eller kriteriene for 
uteopphold jfr. §4.2.2 og §4.2.3. Paragrafen bør tilpasses praksis i seinere detaljreguleringssaker hvor 
dette avvikes. Hovedkriteriene må utarbeides iht oppnåelse av intensjonen som er å skape gode 
bomiljøer iht gjeldende TEK mht lysforhold, støy ol., samt at øvrige krav til ev. uteopphold og andre 
overordnede helhetlige og byplanmessige grep kan dokumenteres. 
 
§13.4.3 Høyder 
På generelt grunnlag (foruten bygninger med hensynssone vern) bør det åpnes for at det mot 
Sjøgata, Storgata og Dronningensgate vest for Torvgata, avgrenset av sjøen i vest og nord, kan bygges 
inntil 8 etg. og for øvrig iht. avvikskriteriene i §13.4.3, men oppad begrenset til maks høyde kote 
+42.0 (Rådhuset). Dette i tråd med gjeldende praksis i nyere detaljreguleringer i samme området. 
 
§13.7.3 Stormyra – Sone 17 
På generelt grunnlag bør det åpnes for punkthus med høyder på inntil kote +52.0m (men oppad 
begrenset av hinderflater for ny flyplass), for sone 17.2, 17.3 og 17.4.  
 
Bakgrunnen for forslaget: 
Byenes utvikling har behov for arealer som åpner for kompakte arealeffektive større 
kontorbygg/arbeidsplasser fra 8.000 - 15.000 m2 med nærhet til kollektivtransport. 
Dette området ligger i umiddelbar nærhet til byens mest sentrale trafikale hovedknutepunkt, med 
kollektivtransport mot alle bydeler og salten for øvrig. Denne aksen er mht hinderflater for flytrafikk 
et av de få områdene med sentral beliggenhet mht mobilitet som kan bygges kompakt med slik 
høyde, uten andre vesentlige ulemper mht skyggevirkninger ol. for den øvrige bebyggelse (mot RV 80 
og Rønvikjordene). Å åpne for denne muligheten, åpnes det for høy utnyttelse av verdifulle 
næringsarealer på en miljømessig god måte, uten å måtte bygge en lavere og mer sammenhengende 
bygningsmasse.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Bernt Charles Hargaut  
Prosjektuvikler/Prosjektleder. 
Corponor AS 



Fra: Dag Bjoernar Nilsen[dabnils@online.no]
Sendt: 21.01.2021 21:16:14
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 2020/5962

Innspill vedrørende kommuneplan i Skjærstad saksnummer 2020/5962
Hei!
Viser til tidligere mail 4. januar til Mats Marthinussen hva jeg tenker å gjøre på eiendommen 235/18235/45. Bakgrunn for
min henvendelse var at jeg har hatt kontakt med eiendomsutvikler i den hensikt å selge min eiendom i Skjærstad til
leilighetsprosjekt. I den forbindelse ble detskissert at eiendommen kunne være attraktiv til formålet men forutsetter en
fortetning av bygningsmasse for best mulig utnyttelse av arealet. Det ble ikke konkretisert i detalj på nåværende stadium
men det er snakk og ett eller flere leilighetsbygg på området. Det er tenkt bygging i flere etasjer tilpasset tomtens
beskaffenhet. Eksempelvis terrassehus hvis mulig/lønnsomt. Det vurderes også mulighet for integrerte garasjeplasser i
sokkel på byggene. Dette er som sagt tidlig i en planprosess og ønsker med dette å signalisere hva jeg vurderer å gjøre
med eiendommen dersom det vil være mulig i forhold til plan.
mvh
Dag Bjørnar Nilsen
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Dato:  11.01.2021 
Vår ref:  20/03794-2 
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Uttalelse til Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 og 
høring av planprogram, Bodø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 10. november 2020. 
 
Om DMF 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 

Saken 

Bodø kommune har startet arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Oppstart 
varsles samtidig med at planprogrammet sendes på høring og offentlig ettersyn.  
Fokustema for rulleringen vil være:  

 Implementering av FNs bærekraftsmål, forsterkede miljøambisjoner og 
bærekraftige transportløsninger  

 Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken  
 Kommunedelplan for Tverlandet  

 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas. 

Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes 
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som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og 
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av 
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare 
dette. 

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv. 

 
Uttalelse 

Mineralressurser i Bodø kommune 
Bodø kommune har ifølge Norges geologiske undersøkelse en rekke registrerte 
forekomster av grus og pukk1, hvorav to av grusforekomstene har regional betydning.2 
Kommunen har også mange registrerte forekomster i Malm- ,Industrimineral- og 
Natursteindatabasen3, hvorav to forekomster av industrimineraler av nasjonal 
betydning4, og en forekomst i natursteinsdatabasen med regional betydning5. Det er 
også registrert undersøkelsesrettigheter (bergrettigheter) i kommunen6. 

Mineralske ressurser i planarbeidet 
Vi ser at planprogrammet har fokus på miljø og bærekraft, og vi minner om at lokale 
kilder, med korte transportavstander, ofte gir gevinst for både miljø og økonomien i 
prosjektene.  

Kommunen bør ha to hovedfokus når det gjelder mineralressurser i arbeidet med 
arealplanen: 

1. Skaffe oversikt over ressurssituasjonen vedrørende byggeråstoff i dag, og 
behov og tilgang i kommende planperiode 

2. Planlegge for en langsiktig forvaltning og ivaretakelse av mineralressursene 
innenfor kommunen i dag og for kommende generasjoner 

 
Kommunen har spesielt ansvar for uttak i drift og de forekomstene som har nasjonal 
eller regional betydning. Dette mtp å ivareta dialog med tiltakshaverne om videre drift 
slik at overordnede planer eventuelt kan tilrettelegges for dette, og å unngå direkte og 
indirekte båndlegging av viktige mineralforekomster. 
 

                                                           
 
1Grus-, Pukk- og Steintippdatabasene: Oppslag i NGU's databaser 
2Forekomst Kvistadvika: Norges geologiske undersøkelse (ngu.no), Forekomst Vika: Norges 
geologiske undersøkelse (ngu.no) 
3 NGU Malm- ,Industrimineral- og Natursteindatabase: Min kommune (ngu.no) 
4 Forekomst Misværdalen: Faktarka for <b>Forekomst 1804 - 332 Misværdalen</b> (ngu.no), 
Forekomst Ljøsenhammeren: Faktarka for <b>Forekomst 1804 - 319 Ljøsenhammeren</b> 
(ngu.no) 
5 Forekomst Ljøsenhammeren sør: Faktarka for <b>Forekomst 1804 - 611 Ljøsenhammeren 
Sør</b> (ngu.no) 
6 DMF kartløsning: DMF - Kart (dirmin.no) 

https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=1804
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=83832
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=83826
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=83826
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=1804R&p_sprak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta_NY_KS.Main?p_objid=22067&p_spraak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta_NY_KS.Main?p_objid=7661&p_spraak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta_NY_KS.Main?p_objid=7661&p_spraak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta_NY_KS.Main?p_objid=9270&p_spraak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta_NY_KS.Main?p_objid=9270&p_spraak=N
https://minit.dirmin.no/kart/
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Kommunen bør også få grep om hva bergrettighetene innebærer, og gå i tidlig dialog 
med næringen om dette. Det vil skape forutsigbarhet for næringen, og gi mulighet til å 
forebygge konflikter i forhold til arealbruk i dag og ønsket arealbruk i fremtiden. 

Konsekvensutredning 
Planprogrammet beskriver at det kun skal utarbeides konsekvensutredning av de 
områdene som innebærer ny utbygging, eller endringer i forhold til gjeldende plan. Det 
er her viktig at mineralressurser sjekkes ut og utredes der registrerte forekomster, 
masseuttak og bergrettigheter berøres, eller kommer i nærheten av ny arealbruk. Vi 
anbefaler derfor kommunen å utarbeide en oversikt over kommunens forekomster, 
bergrettigheter og masseuttak, og sette dette i sammenheng med ny arealbruk. Dette 
vil gi et verktøy til å unngå båndlegging og til å legge til rette for å unngå og dempe 
konflikter med omgivelsene ved eventuell uttak og utvinning. Har kommunen en 
oversikt over mineralressurser og uttak i forkant av konsekvensutredningene vil dette 
gjøre det lettere å avveie og prioritere arealbruk i de enkelte sakene og områdene.   
 
Hensynssone 
DMF anbefaler å benytte muligheten for å legge hensynssone for mineralressurser: 
Rundskriv «Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova» 
datert 30. juni 2017, beskriver ny hensynssone for mineralressurser (§ 11-8). 
 

«Endringen åpner for at kommunene gjennom sin planlegging kan synliggjøre 
mineralressurser som kan være aktuelle for fremtidig utvinning, og gi 
retningslinjerom begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta 
denne interessen. 
Hensikten er å unngå utbygging eller tiltak som kan vanskeliggjøre senere 
utvinning av mineralske ressurser.» 

 
Ved å legge hensynssone over gode fremtidige mineralforekomster vil man sikre at 
områdene er synliggjort i kommunens arealprosesser. 
 
Områder for uttak av mineralressurser 
Kommunen bør sette av områder hvor det foregår eller planlegges for uttak av 
mineralske ressurser til formål råstoffutvinning, og det bør stilles krav om 
reguleringsplan for disse områdene. Når det gjelder bestemmelser vil DMF foreslå at 
for krav tilknyttet nye og eksisterende uttaksområder knyttes med bestemmelser lik, 
eller tilsvarende, det følgende; 

«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven». 

 

Gruveområder 
Videre minner DMF om aktsomhetskart for gamle gruver; dette er områder der det bør 
utvises forsiktighet med å planlegge ny aktivitet på bakgrunn av potensialet for ustabil 
grunn mm. Det kan være aktuelt at noen av disse områdene vurderes inn i 
kommuneplanens arealdel i form av faresoner. 
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
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Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
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Automatisk tilbakemelding fra DSB - Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034    
og høring av planprogram - Bodø kommune 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil  
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider 
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arkivseksjonen 
 
Helle Nielsen Ajeen Arvesen 
seksjonssjef Førstekonsulent 

 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


Fra: Finn Sletten
Til: Mats Marthinussen
Kopi: Finn Sletten
Emne: Re: Kommunedelplan 2022-2034
Dato: 7. januar 2021 13:23:51
Vedlegg: Kart over eiendom 77-7 Saltstraumen.pdf

SAKSNUMMER 2020/5962

Hei. 
Takk for utsettelse av frist for innsending av forslag til plan. 

Min søster og jeg eier gårds og bruksnummer 77/7 i Saltstraumen. Adresse Ripnesveien
21.
I den forbindelse foreslår vi en endring i planen for området.
På vår tomt, 77/7, har Bodø kommune i kommunedelplanen lagt ut et areal, B12, som
boligområde. Det har den siste tiden kommet en del forespørsler til oss om dette både fra
privatpersoner og interesserte utbyggere. Interessen har gjort at vi nå vurderer å starte
videreutvikling av områdene for boligbygging. 

I kartet som er vedlagt har vi merket to arealer som A1 og A2.
Vårt forslag er å bytte plass for areal A1 med areal A2 da arealet A2 er ganske ulendt, det
ligger for en stor del på myrområde og er derfor vanskelig å utnytte til boligformål. Det
inneholder også en del av den artsrike villskogen som strekker seg over hele myrområdet.  
Sett ut fra optimal arealutnyttelse, og mulighet for mer bebyggelse, så virker det for oss
som den beste løsningen er å flytte A2 til A1.
Slik vi kjenner området og avstanden til annen bebyggelse, kan vi ikke se noen ulemper i
saken for noen, men heller fordeler både for området, de som skal bo på tomtene, og
eventuelle utbyggere og utviklere. 

Vi håper på velvilje i saken. 

Hvis det er andre i kommunen som bør kontaktes i saken, eller vil ha mer inngående
opplysninger, så hadde det vært fint om du satte meg i kontakt med dem på mail eller
telefon. 

 
Se kart som vedlegg.

Med vennlig hilsen,
Finn Sletten,
Breidablikkveien 17
8009 Bodø
Mail: finnsletten@gmail.com
Tel:   48132165

tir. 29. des. 2020 kl. 17:03 skrev Finn Sletten <finnsletten@gmail.com>:
Flott! 
Godt nytt år til deg og!
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29. des. 2020 kl. 16:22 skrev Mats Marthinussen
<Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no>:


Hei.

Det går fint. Du får utsatt frist til 10. Januar.

Godt nyttår!

Mvh.

Mats Marthinussen
Seksjonsleder
Byutvikling Plan
Bodø Kommune

29. des. 2020 3.25 p.m. skrev Finn Sletten <finnsletten@gmail.com>:
Hei.
Jeg er eier av gårdsnummer 77/7 i Saltstraumen og har en anmodning om
forandring på planer laget av Bodø kommune.
Jeg snakket med Stian Aase og han ba meg be om utsettelse av frist for
innspill da fristen er første arbeidsdag etter jul og nyttår. Årsaken er at jeg
nettopp og helt tilfeldigvis fikk kjennskap til planene. 
Mvh,
Finn Sletten.
Tel: 48132165

mailto:Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no
mailto:finnsletten@gmail.com
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Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 og høring av 
planprogram - Bodø kommune 
 
Viser til varsel om planoppstart og forslag til planprogram i brev av 10.11.2020.  

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter Plan- og 
bygningsloven.  

Vi har utarbeidet en veileder ‘Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging’. Veilederen kan lastes 
ned fra Forsvarsbyggs nettsider: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 

Videreføring av arealformål 
Bodø kommune er en av de viktigeste vertskommunene for Forsvaret i Norge. Under forrige rullering av 
kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 2018 – 2030 ble mye av Forsvarets arealbehov 
sikret ved hjelp av formålsendringer. Forsvarsbygg forutsetter at alle angitte forsvarsformål videreføres slik de 
ligger synliggjort i gjeldende kommuneplans arealdel. Unntaket gjelder for deler av gnr/bnr 39/349, 37/139 og 
37/160 som i bykartet har Forsvaret som arealformål. Dette arealet har vært en gammel luftvernstilling, men er 
ikke lenger i bruk og kan tas ut av plankartet. 
 
Atkomst til ny flyplass 
Forsvarsbygg har dialog med Bodø kommune om kommunedelplan for ny bydel og utvikling av ny lufthavn med 
ny atkomst. Det er viktig at disse prosessene samkjøres i størst mulig grad. Forsvarsbygg er særlig opptatt av at 
Redningshelikoptertjenesten (RHT – 330 skvadron) får en effektiv atkomst til flyplassen. Forsvarsbygg er 
ansvarlig for utbygging og drift av bygninger og infrastruktur for Redningshelikoptertjenesten. Dette er en sivil 
oppgave der Forsvaret er operatør på vegne av Justissektoren.  

Skyte- og øvingsfelt i sjø 
På regionalt planforum 18.11.2020 opplyste Bodø kommune at revisjon av kommuneplanens arealdel ikke ville 
omfatte en ny gjennomgang av sjøområdene da de var gjenstand for en grundig revisjon ved behandling av 
gjeldene kommuneplans arealdel.  

Forsvaret har interesser i sjøområdene i Bodø kommune når det gjelder skyte- og øvingsfelt. Skyte- og 
øvingsfelt utgjør tidsavgrensede faresoner som det kan være mulig å kombinere med annen ferdsel, mens 
etablering av faste anlegg som eksempel akvakulturanlegg, vil kunne være uforenlig med Forsvarets bruk. 
Under tidsrommet skyteøvelsene pågår vil Forsvarets virksomhet ekskludere annen ferdsel. Praktisk sett vil 
sikkerheten ved gjennomføring av øvelser ivaretas gjennom rutiner for varsling av sjøfarende og lufttrafikk.  

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

18.11.2020 2012/5740-52/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Bodø kommune 
 
Postboks 319 
8001 BODØ 

Tor-Erik Jule Lian 
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N2 og N3  
Skyte- og øvingsfeltene N2 og N3 ligger delvis i Bodø kommune, men er ikke innarbeidet i gjeldende 
kommuneplans arealdel. Forsvarsbygg ber om at feltene innarbeides som hensynssoner etter plan- og 
bygningslovens § 11-8 tredje ledd bokstav a) Sikring-, støy- og faresoner (H380). Det må knyttes bestemmelser 
til faresonen slik at konflikt med annen arealbruk avverges. Bestemmelsen bør utformes som angitt i 
Forsvarsbyggs arealplanveileder: «Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) – (H380). Sonen viser 
forsvarets skyte- og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg.». Forsvarsbygg vil 
fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel om skyte- og øvingsfeltene N2 og N3 med bestemmelser ikke 
innarbeides i kommuneplanens areadel.  

Feltene N2 og N3 ligger i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø som er tilgjengelig som nedlastbart datasett 
gjennom det offentlige kartgrunnlaget (DOK) – Geonorge.no 

 

Figur 1 viser foreslått struktur for Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø for deler av Nordland. Blå felt foreslås videreført, 
mens røde felt foreslås avviklet.  

N11, END 452 Lyngvær og END 464 Mjelde 
Etter dialog med Bodø kommune bekreftet Forsvarsbygg i 2017 at skyte- og øvingsfeltene N11, END 452 
Lyngvær og END 464 Mjelde kunne fjernes fra plankartet. Forsvarsbygg gjør oppmerksom på at det ikke er tatt 
en endelig avgjørelse om nedleggelse av de tre feltene. I NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt ble N11 og 
END 452 Lyngvær angitt med status «foreslått avhendet», mens END 464 Mjelde ble angitt med status «foreslått 
videreført». Status som «forslått avhendet» i NOU 2004:27 hadde generelt sin bakgrunn i at brukende avdeling 
var nedlagt, eller at våpensystemet som øvingsfeltet var tenkt for ikke lenger var en del av Forsvarets struktur. I 
mange tilfeller har disse feltene ikke formelt sett blitt avviklet, men er videreført og utnyttet som kapasitet for 
andre militære øvingsfunksjoner.  

Forsvarsbygg har på oppdrag av Forsvarsdepartementet arbeidet med et prosjekt for etablering av nødvendige 
arealbruksmessige rammebetingelser for Forsvarets skytefelt i sjø. Forsvarsbygg leverte den 1.oktober 2020 til 
Forsvarsdepartementet et utkast til forskrift og høringsnotat for formalisering av Forsvarets skyte- og 
øvingsfelt (SØF) i sjø som forbudsområder i medhold av sikkerhetslovens §7-5. Det vil være 
Forsvarsdepartementet som tar stilling til hvordan det overnevnte forslaget skal behandles videre, men det 
antas at forslaget og tilhørende høringsnotat vil bli sendt på en alminnelig høring. 

Dersom den samlede foreslåtte strukturen fastsettes av FD avvikles N11, END 452 og END 464. Hvis den 
foreslåtte samlede strukturen i Norge ikke kan fastsettes som forslått vil det kunne bli nødvendig å gjøre en ny 
samlet vurdering av hvilke felt som formelt sett kan avvikles.  

Forsvarsbygg vil med utgangspunkt i tidligere avklaringer med Bodø kommune ikke på nåværende tidspunkt 
kreve at N11, END 452 og END 464 tas inn igjen i kommuneplanens arealdel for 2022 – 2034.  

Bjørn Bergesen  
Leder arealplan  
Eiendomsforvaltning 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

Kopi til: 
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Dato   den   14.01.2021   

Mottaker   

Bodø   Kommune   ved   Byutvikling   Plan   

Innspill   til   høring   

  

Innspill   til   høring   av   planprogram   arealplan   jf   saksnr.   2020/5962.   

Oppstart   av   kommuneplanens   arealdel   2022   -   2034   og   høring   av   planprogram,   Bodø   
Kommune.   

  

Framtiden   i   våre   hender   Bodø   har   følgende   kommentarer.     

  

Generelt   

Framtiden   i   våre   hender   Bodø   bygger   sitt   verdigrunnlag   på   følgende.   

Alle   mennesker,   hver   og   en,   har   i   seg   muligheten   for   å   utvikle   aktiv   medmenneskelighet   bygd   
på   innlevelse.   Alle   har   lik   rett   til   de   levevilkår   som   er   nødvendige   for   egenutvikling   og   et   
trygt   liv.    Bevaring   av   naturen   er   nødvendig,   for   å   sikre   de   samme   livsvilkår   for   kommende   
generasjoner.   Vårt   overordnet   mål   å   utrydde   sult   og   nød,   å   stanse   all   naturødeleggelse,   og   
gjennom   arbeidet   for   nedrustning   å   skape   varig   fred.   Det   er   viktig   å   arbeide   på   alle   plan   i   
samfunnet   for   å   nå   dette   målet.   Som   lokallag   prøver   vi   i   vårt   nærmiljø   å   skape   forståelse   for   
små   og   store   forandringer   som   er   nødvendige   for   å   bygge   opp   et   menneskelig   
verdenssamfunn.   

Planprogram   KPA   2022   

Det   er   mange   positive   planer   i   nytt   planprogram.   Vi   i   Framtiden   i   våre   hender   Bodø   støtter   
fokuset   på   bærekraft   som   del   i   alle   langsiktige   planer.     

Etter   møte   med   Jordvern   Nordland   i   slutten   av   2020   ble   det   diskutert   saken   Planprogram   KPA   
2022.   På   møtet   var   det   flere   representanter   fra   miljø   lagene   og   det   var   felles   interesse   for   
samarbeidsprosjekter   i   årene   som   kommer.   Prosjekter   som   skaper   interesse   for   miljø   og   klima   
saken,   for   jordvern   og   for   by   aktiviteter   som   fremmer   kunnskap.     

Som   lokal   støtte   i   sak,   ønsker   vi   i   Framtiden   i   våre   hender   Bodø   at   området   Rønvikjordene   
skal   være   regulert   området   for   dyrkbar   jord,   som   området   er   i   dag.   Vi   støtter   også   opp   under   
større   fokus   på   lokal   matproduksjon,   ivaretakelse   av   dyrkbar   jord   og   mer   tilrettelegging   for   
samarbeidsprosjekter   som   bidrar   til   Bodø   som   miljøby.   Saken   Rønvikjordene   skulle   gjerne   
kort   være   nevnt   som   selvstendig   lokalt   tiltak.     

Kontaktinformasjon:   Framtiden   i   våre   hender   Bodø.   Organisasjonsnummer   -    970   407 693.   
Epost:    framtiden.bodo@gmail.com    Telefon   nummer   +45   45187097.   Adresse   Framtiden   i   våre   

hender   Bodø.   Postboks   545,   8001   Bodø.   

mailto:framtiden.bodo@gmail.com


Fremming   av   lokale   prosjekter.   Prosjekter   som   i   årene   som   kommer   som   aktivt   rettes   for   
miljø   og   klimasaken,   for   FN`s   bærekraftsmål   er   viktige   saker.   Likeså   at   det   lokale   
engasjementet   har   betydning   for   realisering   av   målene.   Forslag   til   konkrete   aktiviteter   som   
lavkostnads   prosjekter   og   større   prosjekter   innen   for   eksempel   klima   og   miljø,   helse   så   vell   
som   kunnskapstiltak   som   de   lokale   lagene   kan   bidra   med.   Aktiviteten   kunne   gjerne   stått   som   
aktuelle   tiltak.   Kan   kanskje   stå   noe   i   planprogrammet   om   at   kommunen   ønsker   å   samarbeide   
med   de   aktører   i   Bodø   som   kan   bidra   med   å   realisere   målene   i   planen.   Vi   i   Framtiden   i   våre   
hender   Bodø   har   noe   kapasitet   og   ønsker   å   bidra   der   vi   kan   for   en   bærekraftig   framtid.   Et   godt   
samarbeide   vektlegges.     

FN`s   bærekraftsmål   er   framlagt   godt   og   inspiratorisk   i   planprogrammet.   Illustrasjoner   med   
større   perspektiv   på   miljø   og   bærekraft   fremmes   av   oss   som   viktig.   Likevel   ser   vi   at   det   i   
planprogrammet   vises   til   lokale   utfordringer   opp   mot   bærekraftsmålene   til   FN.   Hvordan   skal   
disse   utfordringene   møtes.   For   eksempel   fraflyttings   problematikken.   Her   kunne   det   gjerne   
stått   noen   forslag   på   hva   som   kan   bedre   problematikken.     

Hva   kan   vi   som   organisasjoner   og   lag   bidra   med   av   prosjekter   i   årene   som   kommer.   Prosjekter   
som   er   med   på   å   møte   FN`s   bærekraftsmål   og   mål   i   planen   til   Bodø   Kommune.   Ulike   roller   
som   kan   virke   positiv   på   arbeidet   kan   med   fordel   trekkes   fram   i   planprogrammet.   Kan   det   
trekkes   fram   at   lags   og   fylkeslagsledere   oppfordres   til   å   ta   del   i   målsettingene   med   tettere   
samarbeide.   Hva   med   de   sosiale   prosjektene   og   prosjekter   rettet   mot   miljø   som   lagene   årlig   
gjennomfører.    Mulig   kan   det   å   trekke   lag   og   organisasjoner   inn   i   planprogrammet   gjøre   det   
enklere   å   samhandle?   Kan   hende   det   er   enklerer   å   gjennomføre   aktiviteter   der   også   
kommunen   kan   bistå   i   utformingen   av   aktivitetene   som   vi   i   lagene   har.   Så   vi   enklere   når   FN`s   
bærekraftsmål   sammen.     

I   punktet   som   for   eksempel   fornybar   energi   vises   det   til   muligheter   her   i   Nord   med   fornybar   
energi,   her   støtter   vi   økt   prioritering   av   fornybar   energi   fullt   ut.   Under   helse   vises   det   til   
enkelttiltak   som   å   bedre   sykkel   og   gang   områder.   For   oss   i   Framtiden   i   våre   hender   Bodø   er   
godt   sykkel   og   kollektivtilbud   viktig.   Vi   støtter   saken.   Hva   med   de   kommende   tiltakene   innen   
kollektivtransport   og   mulige   utfordringer   med   de   nye   løsningene?   Tiltak   som   støtter   opp   
under   god   gjennomføring   av   nye   planer   og   de   nye   tiltakene   som   skal   komme   i   framtiden.     

Vi   stiller   også   spørsmål   til   hva   som   skjer   videre   med   prosjektet   Smart   By   Bodø.   

  

  

  

Vi   ønsker   lykke   til   videre   med   planarbeidet.     

  

  

Med   vennlig   hilsen   

Styret   i   Framtiden   i   våre   hender   Bodø   

  

Kontaktinformasjon:   Framtiden   i   våre   hender   Bodø.   Organisasjonsnummer   -    970   407 693.   
Epost:    framtiden.bodo@gmail.com    Telefon   nummer   +45   45187097.   Adresse   Framtiden   i   våre   

hender   Bodø.   Postboks   545,   8001   Bodø.   
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Fra: Frida Berg[frida.berg93@gmail.com]
Sendt: 14.01.2021 12:57:53
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnummer 2020/5962 (kommunedelplan Tverlandet)

Hei!

Siden det ble sagt på det digitale folkemøtet for Tverlandets kommunedelplan at også tilbakemeldinger innen 14. januar
(eller var det 18.januar?) også ble tatt imot, så sender jeg her mine tilbakemeldinger på kommunedelplanen som gjelder for
Tverlandet. Her har jeg bodd store deler av mitt liv, og tenker å fortsette med det så lenge friluftsområdene blir ivaretatt så
godt det lar seg gjøre.

Se vedlagt dokument.

Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger dersom formatet er feil eller dere har svar på noen av spørsmålene mine. Jeg kan
dessuten sette igang en meningsmåling for område N5, dersom det kan påvirke bestemmelsene av området?

Med vennlig hilsen
Frida Berg

 



Forslag og tilbakemeldinger på kommunedelplan Tverlandet: saksnummer 
2020/5962 

Skrevet av ung privatperson; sivilingeniør og friluftslivsentusiast. 

 

Jeg er litt usikker på hvilket format et slikt skriv skal ha, men jeg prøver meg på et slags oversiktlig 
personlig skriv. 

 

Forslag: Bevare dagens fysiske stinett og friluftslivsområder 

 

Figur 1: Dagens stinett, vist fra Google maps. 

 



 

Figur 2: Ønsket bevart friluftsområde, nord for jernbanen. 

 

Forslag: endre område N5 til friluftslivsområde og kutte ned på boligområde B17 

 

Figur 3: forslag område nord/nordøst for jernbanelinja. 

 

Jeg ønsker så veldig, veldig sterkt at dagens friluftslivsområder vist i figur 1, 2 og 3, får stå uberørt fra 
bygg, næring og andre større inngrep som motstrider friluftslivsbruken. Både fra jernbaneovergangen og 



helt opp mot Vågnakken og innover Tørrisdalen, med nydelige stier og bålplasser som Tverlandsmarkas 
venner har etablert, og området sør for dagens næringsområde (5028). Jeg foreslår derfor at disse sti- 
og friluftslivsområdene blir gjort om til hensynssoner for viktige områder for friluftsliv (H530). Spesielt 
N5 vil ødelegge mye for mange dersom det blir bygd noe som helst her, etter min mening. 

Jeg vet at vi er særdeles mange som benytter oss av dette området på en daglig basis, både med lufting 
av hunder, hoder og kropp; privatpersoner, barnehagebarn, skoleelever og dyr. Vi får både fysisk 
aktivitet og psykisk avslapning. Parkeringsplassen ved skinneovergangen bruker å være stappfull hver 
lørdag og søndag av folk som kjører for å gå på tur i området nord for jernbanen. 

Turområdene og naturopplevelsene som dagens friluftslivsområde åpner opp til er enorme. Både den 
korte marsjen til dagens bålplass for å tilberede middagen i frisk luft, og for å komme oss til Sjurnakken, 
Vågnakken, Gamlifjellet og til og med Mjønesfjellet fra parkeringsplassen ved jernbaneovergangen 
(derfor forslag om endringer tilsvarende figur 3). Det er også et nydelig turorienteringsområde, og et 
kjempetilskudd for barn og unges møte med natur og friluftsliv (som det jo også er blitt fokus på i 
læreplanen). En enkel og fin måte å teste ut teltliv og å sove ute i naturen. I tillegg er vi mange som 
benytter oss av dette området for å komme oss til stinettet rundt Høgåsen (figur 1) eller videre rundtur 
fra Tørrisdalen, via en nydelig gapahuk, mot den gamle idrettsbanen og tilbake til parkeringsplassen ved 
jernbaneovergangen (figur 2). Et næringsområde i N5 vil ødelegge for tilgangen på friluftslivsområdet 
nordøst for jernbanen. Det foreslåtte området er jo i tillegg mer enn 3 ganger så stort som den gamle 
idrettsbanen!  

Jeg kjenner jeg blir fysisk uvel og får ikke sove når jeg tenker på at dette området skal ødelegges for å få 
på plass en eller annen form for “næring”. Jeg syns det er utrolig synd og skuffende at en stor del av 
dette området foreslås å åpnes opp for næringsliv i den foreliggende kommunedelplanen, og ber på det 
sterkeste om at disse friluftslivsområdene blir skånet som næringslivs- og byggeområde. En av 
fokusområdene for kommunedelplanen for Tverlandet er jo:

 

Og spesielt tilgang på friluftslivsområder er ofte fokus i boligannonser, og jeg tror det har mye å si i en 
friluftslivskommune som Bodø kommune. 

Friluftslivsområdene i nærområdet betyr så mye, og det har vi spesielt sett i 2020: 

“I en undersøkelse gjennomført av Opinion for Den Norske Turistforening sa 40 prosent av nordmenn at 

naturopplevelser var blitt viktigere for dem i løpet av det første halvåret med korona. Her oppga også en 

av tre at de hadde bedrevet mer friluftsliv enn vanlig i denne perioden.” (Norsk Friluftsliv, 

https://norskfriluftsliv.no/la-2021-bli-aret-der-vi-tar-vare-pa-vart-viktigste-pusterom/) 

https://norskfriluftsliv.no/la-2021-bli-aret-der-vi-tar-vare-pa-vart-viktigste-pusterom/


I følge en nasjonal undersøkelse fra 2017 så er det de kortere turene i skog og mark som dominerer når 
det gjelder folks friluftsliv (figur 4). Da mener jeg det blir feil å ødelegge et så stort friluftslivsområde 
som N5, og de områdene som dette gir tilgang til. 

  

Figur 4: Statistisk sentralbyrå; Levekårsundersøkelse 2017.  

Det burde jo vært en spørreundersøkelse/meningsmåling på bruken av dette området. Jeg er 100 % 
sikker på at flertallet av Tverlandets innbyggere vil stemme for å bevare dette naturområdet, da vi er så 
utrolig mange som hver dag benytter oss av dette. Uansett dag og tid på dagen. 

Og alternativet, slik jeg ser det, med å komme seg opp til et meget hyppig turmål: Sjurnakken og 
Vågnakken, vil være å måtte kjøre til parkeringsplassen som “hører til”. Dette kan da vel ikke være en 
særlig god ide. Jeg ønsker ikke å måtte skaffe meg bil for å kunne fortsette å gå på tur i det daglige liv. 



 

Figur 5: rød ring for dagens lille parkeringsplass for turer opp mot Sjurnakken og Vågnakken. 

Ødeleggelse av naturområdet i N5 vil også bidra negativt på for eksempel elgens tilgang på mat. Og 
erfaringer fra jaktlag i området er at elgens tilgang på mat allerede er for liten. Dette har jeg også selv 
fått erfare fra egen deltakelse på elgjakt de siste 3 årene. Hundene værer ofte elgen i område N5, og jeg 
har selv sett noen stykker. 

 

Tilbakemelding: område B16 

Skulle gjerne også ønsket at området B16, som jeg selv husker at både skolen og barnehagen benyttet 
seg av, ble skånet i større grad, men jeg finner trøst i at det i planbeskrivelsen stilles krav til 
detaljregulering som skal “sikre grønne korridorer for tilknytningen til omkringliggende friluftsområder i 
mark og sjø”. Håper dette blir brede og fine grønne korridorer, og at boligområdene også vil inneholde 
flere grøntområder. 

 

Forslag: Etablere jernbaneundergang til boligområde B17 



 

Figur 6: ny jernbaneundergang i rødt, i forbindelse med boligområde B17 (som forhåpentligvis blir 
mindre enn foreslått i tidligere kommunedelplan). 

 

Da jeg ikke syns at planbeskrivelsen særlig godt beskriver adkomstveien til et eventuelt utvidet 
boligområde B17, så vil jeg bare foreslå å etablere planundergang i henhold til figur 4. Dette anser jeg 
som et mye bedre alternativ enn å f.eks bruke den eksisterende undergangen som går til område 5029, 
da det vil føre til kortere vei til butikk og skole, i tillegg til at det vil påvirke mindre naturområder enn 
alternativet, og dermed kanskje føre til mer boltreområde for barn og unge nedenfor boligområdet. 

 

Tilbakemelding: gang- og sykkelsti til den gamle idrettsbana 

Jeg syns at den foreslåtte gang- og sykkelveien som går inn til den gamle idrettsbana ikke blir asfaltert, 
men heller får en fin grusvei som harmonerer med naturen. 

 

Tilbakemelding: gang- og sykkelsti til jernbanestasjonen 

Jeg syns det var meget vanskelig å tyde skisse over foreslått gang- og sykkelsti til jernbanestasjonen via 
Krågmoen. Er det tenkt utbedring av dagens vei? Etablering av fortau? Ivaretakelse av den naturlige 
stien som går der i dag? Hva betyr “samlervei”? Skal også biler kjøre her?? 



 

Forslag: Regulere BOP3 til grøntareal 

Mulig jeg misforstår planbeskrivelsen, for det ser ut som at område BOP3 er tiltenkt en ny skole (?) selv 
om Tverlandet skole har fått et fint og stort område? Jeg syns at det er synd at det foreslås å ta mer av 
naturområdene for å bygge enda mer skole istedenfor å gjøre noe med den allerede eksisterende gamle 
skolen og bygge nytt her. Jeg forstår at både svømmehallen og idrettshallen må stå, og derfor syns jeg at 
det er desto sterkere grunn til å fortsette å bruke det eksisterende bygningsområdet til offentlige 
formål. BOP3 syns jeg heller burde stå som grøntareal, siden det skal er tenkt å bygges så mange boliger 
i de store områdene B14 og B16. Noe fri natur og skog må barn og unge få utfolde seg i. 

 

Forslag: boligtyper 

Når det gjelder boligtype som bør bygges på Tverlandet (også i litt perifere områder), så er jeg enig i det 
som står i planbeskrivelsene om at “[...] fremtidig boligmasse vil tilsvare byggeskikken på Tverlandet 
[...]”, som jeg tolker som trehus og ikke noen fancy “moderne” funkisbygg i betong eller lignende, og at 
det bør satses på eneboliger og noen rekkehus. Jeg har den siste tiden sett flere henvendelser på 
Tverlandets facebook-gruppe fra folk som ønsker å kjøpe enebolig på Tverlandet. Man hører jo også 
stadig om unge par og familier som "flykter" fra det urbane liv og ønsker å bosette seg mer landlig og 
med mer plass rundt seg, og for min del er og bør Tverlandet være et litt mer naturlig og harmonisk 
område. Derfor jeg ønsker å bo her selv. Jeg tenker derfor at det også bør være flere grøntarealer og 
hager knyttet til nye boliger. 

Da jeg selv bor i et 2 etasjes sameie som inneholder 8 boenheter (leiligheter på rundt 69 kvm), syns jeg 
at dette også kan være bygd et par stykker av. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere for unge par og 
nytilflyttede å etablere seg på Tverlandet, da prisklassene forhåpentligvis vil være mer overkommelige 
også for disse. I fremtiden håper jeg å kunne flytte til en enebolig eller rekkehus i forminsket område 
B17. 

Og når det gjelder eldres ønsker om 4 etasjes bygninger, så kjenner jeg at jeg i utgangspunktet er 
særdeles negativ til tanken om at det skal være 4 etasjes bygg noe som helst sted på Tverlandet. Det vil 
ikke passe inn og det kan potensielt ødelegge utsikten for mange. Personlig syns jeg at 2 etasjer over 
bakkenivå er mer enn nok. 

 

Forslag: bruke tomta tidligere brukt til Løding skole hovedsakelig til boenheter for eldre 

Da Løding skole allerede var et høyt bygg, så kan det tenkes at det ikke vil være noen stor forandring og 
kanskje en god idé å bygge et nytt høyt bygg her (BOP1). Ser av dokumentet Planbeskrivelse at dette 
området er vurdert som godt egnet til offentlige formål, og jeg tenker at det også er et godt område for 
boligenheter etterspurt av eldre innbyggere med 4 etasjes bygninger med heis og parkeringskjeller. 
Kanskje kan man kombinere det med litt liv og røre fra en barnehage i 1.etasje? 

 

Annet: 



Jeg vil gjerne gi ros for en flott togstasjon på Tverlandet og at det nye handelsstedet på Tverlandet er 
etablert i område F4.  Selv om det i planbeskrivelsen anses som fordelaktig å samle alt på ett sted (et 
sentrum), så syns jeg at det at det er fordelaktig med avstand mellom butikkene, legesenter/tannlege og 
treningssenter, Pizzabakeren og Milano, osv. Da er butikken nært flere av Tverlandets innbyggere, og 
det blir mindre trafikkpress på enkelte steder – den spres heller. Innkjørselen fra Rv. 80 og inn til dagens 
“sentrum” på Tverlandet var tidligere en skikkelig flaskehals og jeg observerte flere trafikkfarlige 
situasjoner. Togstasjonen benytter jeg meg daglig av, og det tilbyr etter min mening en fantastisk 
pendlermulighet. 

 

Jeg håper inderlig at tilbakemeldingene og forslagene mine om bevaring av friluftslivsområder fører til 
nettopp bevaring. Tverlandet er etter min mening et nydelig område til friluftslivsformål i 
nærområdene, og jeg ønsker gjerne å beholde det fremover. Det er en av hovedgrunnene til at jeg vil bo 
her. 

 

Med vennlig hilsen 

Frida Berg 



saksnummer 2020/5962  
 

Innspill til kommunedelplanens arealdel 2022 - 2036 
 
På vegne av tomteeier Eiendom 2020 AS ønsker vi med dette å komme med innspill til 
arbeidet med kommunedelplanens arealdel 2022-2034: 

 
Vi ønsker at arealformålet for eiendom Gnr/Bnr 138/4171 og 138/4773 endres fra dagens 
arealformål (næringsbebyggelse) til kombinert bebyggelse og anleggsformål slik øvrige 
tomten rundt er regulert til. Endringen har til hensikt å imøtegå dagens bruk og ønsket 
fremtidig bruk av tomten.  
 
Tomt 138/4171 er ferdig utbygget med nytt bygg til Statsforvalteren i Nordland. For å få 
bebygget denne delen av tomten ble det gjort en mindre vesentlig reguleringsendring i 2018. 
Den mindre vesentlige reguleringsendringen var å regulere om deler av tomten fra 
næringsbebyggelse med hotell, til næringsbebyggelse med hotell og kontor. De resterende 
arealene ble belagt med midlertidig hensynsone i påvente av at arbeidet med regulering av 
ny by, ny flyplass skulle ha komme så langt at en hadde klarhet i arealbehovene rundt 
krysset, RV80/Fridtjof Nansens vei.  
 
Nå er arbeidet med ny by, ny flyplass kommet såpass langt at en anser det som aktuelt å 
starte detaljregulering av de resterende delene av tomten. For å forenkle dette arbeidet 
ønsker vi altså å endre arealbruken i kommuneplanens arealdel, fra næringsbebyggelse til 
kombinert bebyggelse, slik at dette er i tråd med aktuell bruk og skaper mer fleksibilitet i 
fremtidig detaljregulering.  
 

Senterposisjon: 473470.64, 7462113.23
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.01.2021

Eirik M Tollåli
Eirik Martin Tollåli
eirik@gnistark.no
Gnist Arkitekter AS



Fra: Gudmund Andreassen[gudandr@online.no]
Sendt: 04.01.2021 21:47:48
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: saksnummer 2020/5962

Innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2018-2030.

Hei!

Jeg kommer med 2 innspill.

1.

Bodø Kommunes eiendom Gnr/Br.nr 70/300 som i dag er regulert til industri burde omreguleres til boligformål.

Det er i dag 2 bedrifter som holder til, Ivar Olsen trelast og Gunnars transport. Når det gjelder Gunnars transport så
kommer det biler som blir lastet/losset på natterstid(23.00-06.00). Dette har skapt mye støy og bråk, biler som står og går
på natterstid osv. Dette har gjort at politiet flere ganger har kommet og stoppet arbeidet da de er klar på at det skal være
nattero mellom 23.00 og 06.00. Politiet er klinkende klar på at det ikke vil bli gitt disp. fra loven siden lagret ligger så nært
et boligområdet.

Vi naboer ble invitert av Coop til et infomøte angående et bakeri. Der fortalte jeg om problemene naboer har i dag med
støyen fra lagret til Gunnar Transport og at politiet flere ganger har vært der og stanset arbeidet på natta. Jeg ba dem selv
høre med politiet med tanke på lovverket. Vi vet jo i dag hvor bakeriet havnet.

2. Jeg eier Gnr. 70/10. Oppe ved Lauvåsen(ovenfor caravanbutikkene) har jeg ca. 7 mål med eiendom. På den eiendommen
går det i dag blant annet en vei til flere boliger. Dette området er i dag regulert til reserveareal landbruk.

Denne eiendommen forslår jeg endret til boligformål. Pr. i dag er det overgrodd av skog og ikke noe dyrkbar mark. Det var
et gartneri i nærheten der for 30 år siden, men det var ikke på min eiendom. Der håper jeg at dere kan ta en tur for og
se selv at dette ikke er egnet for landbruk.

Med hilsen

Gudmund Andreassen

 







Fra: Hernes, Gunn Marit[GunnMarit.Hernes@caa.no]
Sendt: 04.01.2021 23:02:31
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: asl-rek@online.no['asl-rek@online.no'];
Tittel: Innspill til planprogrammet, saksnummer 2020/5962

I forrige rullering meldte vi inn et ønske om etablering av et område for spredt boligbygging i Tranvika, Kjerringøy.
Forslaget ble avvist i forrige rullering, men det ble nevnt i Planbeskrivelsen, 5.5 Tabell over oppsummering av alle
uttalelser med Byplans vurdering, s 123  og 124, at «Spredt boligbebyggelse vil være et av de tema som neste
rullering skal omfatte». Vi håper at dette står ved lag og at det blir fokus på «Spredt boligbebyggelse» i denne
rulleringen.
 
I forrige rullering var det fokus på utvikling av sentrumsnære områder – også på Kjerringøy. Vi forstår denne
prioriteringen for Bodø sentrum, men på Kjerringøy ønsker kommunedelsutvalget et aktivt bygdemiljø og
bosetting på hele øya. For å unngå aktiv bruk av dispensasjoner ved bygging utenfor Kjerringøy sentrum, slik det
har vært gjennomført frem til i dag, ønsker vi at det ses på mulighet for å etablerer områder for spredt
boligbygging flere steder enn bare i Kjerringøy sentrum.
 
Mvh
Gunn Marit Hernes og Svein Asle Rekkedal
 
Telefon 982 61 779
E-post: gmh@caa.no
 
 
 

















Fra: OeRJAN PEDERSEN[oerj-ped@online.no]
Sendt: 02.01.2021 14:19:00
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: sigurd johansen[sigurj2@online.no];svenn-magnus olsen[olsmagnu@online.no];Orjan
Pedersen[orjan.pedersen@bodo.kommune.no];torill pedersen[torill28@hotmail.com];Eirik RÃ
¥nes[kurling1@hotmail.com];helga svendsen[svendsenhelga@hotmail.com];Tor Inge
Olaussen[Tor.Inge.Olaussen@bodo.kommune.no];Skodvin Harald[harald.skodvin@bring.com];
Tittel: Innspill til saksnummer 2020/5962

Hei.
 
Helligvær Velforening ønsker å komme med innspill på noe av rammene for den videre prosessen og innholdet i ny arealdel
for kommunen.
  
Øysamfunnet Helligvær som ligger i Væran har i de siste år hatt tilflytting og vekst innenfor næringsvirksomhet. 
Dette er en positiv utvikling for Helligværsamfunnet som vi i Helligvær Velforening ønsker å tilrettelegge for.
Det er planer om utvikling innenfor boligbygging, hyttebygging og næringsbygg i Helligvær.
I dag er store deler av Helligvær LNFR-områder, noe som gjør utviklingen litt utfordrende.
 
Vi ønsker med dette å komme med innspill om at det blir satt av områder til boligbygging, hyttebygging og næringsbygg i
Helligvær i den videre prosessen med planarbeidet.
Helligvær Velforening vil utarbeide et mer detaljert kart i samarbeid med Væran-KDU og grunneiere i Helligvær, tidlig i 2021,
som vil bli oversendt Bodø kommune når det er klart. 
 
 
Mvh.
 
 
Ørjan Pedersen
Helligvær Velforening 
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Deres ref.:   
Mats Marthinussen 

Vår ref.:  
Kaja Hasvoll Bakke 
Tlf: 41356372 
e-post: kaja@indira.no 

Dato.: 04.01.2021 

   

Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 

Viser til vedtak i Bystyret 29.10.2020 om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 
samt info på kommunens hjemmesider hvor kommunenes innbyggere oppfordres til å 
komme med innspill til planen. 
 
På vegne av grunneierne Harald Skodvin (g./b.nr. 1804-4/95), Gunn Karita Winther-Quale 
g./b.nr.1804-4/13), Christel Eide (g./b.nr. 1804-4/42), Kurt Ove Andersen (g./b.nr. 1804-4/11 
og 4/22), ønsker vi å komme med innspill til planen.  
 
Samtlige innspill går på ny arealbruk på Sørvær (Helligvær). Bakgrunnen for innspillene er 
ønske om et mer bærekraftig samfunn på Helligvær, som legger til rette for lokal 
verdiskapning.  Innspillene er som følger: 
 

 Helsehuset sin tilgrensende eiendom (1804-4/13) ønskes omregulert fra LNF til 
næringseiendom, slik at Helsehuset kan ha mulighet til å utvide med bebyggelse på 
toppen.  
Se foreslått avgrensning i kart vedlegg 1. 
 

 Eiendommene på nordsiden av Toppihågveien (1804-4/11 og 4/13) ønskes 
omregulert fra LNF til fritidsbebyggelse/turistanlegg. 
Se foreslått avgrensning i kart vedlegg 2 
 

 Eiendommene på Ludvikheian (1804-4/6, 4/11 og 4/119) bør omreguleres fra LNF til 
boligbebyggelse og næring. 
Se foreslått avgrensning i kart vedlegg 3 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kaja Hasvoll Bakke, Indira AS 
Prosjektleder 
 
 









Fra: Per-Stian Ekroll (perstianekroll@gmail.com)
Sendt: 03.01.2021 22:16:49
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Klage vedr. saksnummer 2020/5962
Vedlegg: 
Hei,

Viser til https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/

B13 er et fint og populært turområde som brukes daglig av barn, familier, voksne, pensjonister og firbente.
Skoleklasser og barnehager er også ofte på tur i området. Her er det også mye dyre-, plante- og fugleliv som kan gå
tapt dersom det bygges boliger her.

Området forpaktes i dag av Frank Storteig, der gresset går til dyreholdet ved Storteigan gård.

Vi anbefaler at felt B13 omgjøres til landbruksformål eller andre formål som kan verne om naturressursene og
rekreasjonsmulighetene i området.

Med vennlig hilsen
Ingrid A. Sundset og Per-Stian Ekroll
Fitjanveien 26
8050 Tverlandet



Fra: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no]
Sendt: 04.01.2021 13:36:31
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill fra Iris Service til Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034

Føres på saksnummer 2020/5962
 
Fra: Monica Novik Tennfjord <monica@iris‐salten.no> 
Sendt: 4. januar 2021 13:31
Til: Mats Marthinussen <Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no>
Kopi: André Johnsen <andre.johnsen@iris‐salten.no>; Bjørn Ove Moum <Bjorn.Ove.Moum@iris‐salten.no>;
Elisabeth Alvestad <elisabeth.alvestad@iris‐salten.no>; Harald Østbø <Harald.Ostbo@iris‐salten.no>; Anders
Tverbakk <Anders.Tverbakk@iris‐salten.no>
Emne: Innspill fra Iris Service til Kommuneplanens arealdel 2022 ‐ 2034
 
Hei Mats,
 
Og godt nyttår! Viser til at dere ber om innspill til hva man kan bidra med i forbindelse med utarbeidelsen av
revidert arealplan for Bodø Kommune, med frist i dag.
 
Vi har noen tanker om områder vi kan bidra med innspill på, og vi ser det som naturlig at Iris blir dratt inn i noen
prosesser rundt tematikken forbruk, ombruk og avfall.
Ser dere vil fokusere på:

FNs bærekraftsmål, forsterkede miljøambisjoner og bærekraftige transportløsninger
Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken

Herunder vil vi gjerne bidra med innspill rundt:
Hvordan vi skal tilrettelegge for god sortering, ansvarliggjøring av forurenser og effektive løsninger for
innsamling av avfall
Å åpne for bruk av kommunal grunn for plassering av renovasjonsløsninger, hvis ikke andre akseptable
løsninger foreligger (her er vi jo allerede i dialog)
Renovasjon og ombruksløsninger i forbindelse med ny bydel (her har vi fått i oppdrag å gjøre et forprosjekt
for kommunen ila 2021)
Fremtidens miljøtorg og ombruksløsninger, som vil kreve areal

 
I tillegg mener vi at vi kan bidra med kunnskap rundt krav som både er på plass og som kommer fra EU og norske
myndigheter knyttet til forbruk, ombruk og avfall.
 
 
Når det gjelder paragrafen som står om avfallshåndtering i den gjeldende arealdelsplanen (under) vil vi gjerne
komme med innspill til endringer som bør inngå. Dette går blant annet på dette med å åpne for bruk av kommunal
grunn, samt at Iris bør vurdere og godkjenne renovasjonsløsning for alle utbyggingsprosjekter, ikke bare de som er
flere enn 3 boliger, da vi ser nærliggende utbyggingsprosjekter gjerne skjer av færre boliger men i flere trinn.
 
§ 5.2.2 Avfallshåndtering Nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall skal avsettes og dokumenteres i
reguleringsplan. Ved bygging av flere enn tre boenheter innenfor byutviklingsområdet skal det benyttes nedgravde
avfallscontainere, eller de løsningene renovasjonsselskapet godkjenner. Avfallshåndtering skal løses på egen
eiendom. Plassering av og løsning for avfallsanlegg skal inntegnes på plankartet ved utarbeiding av ny
reguleringsplan, eller i utomhusplan ved byggesak og planlegges slik at støy og sjenanse mot boliger reduseres mest
mulig.
 
 
Så her kom det i første omgang noen overordnede tilbakemeldinger fra oss her. Håper vi kan ha god dialog rundt
tematikken i arbeidet dere skal til med i revidering av planen. &#128522;
 
 
Med vennlig hilsen
Monica Novik Tennfjord



Daglig Leder Iris Service
 
Mobil: 48217131
Epost: monica@iris‐salten.no
Kundesenter: 755 075 50

 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e‐posten!
 
 
 



Fra: Jan Kristian Nesbak[jank.nesbak@byggmannnord.no]
Sendt: 13.01.2021 12:16:27
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill til arealplan

 
Hei!
 
I forbindelse med møte mellom noen av grunneierne på gnr.227 ønsker vi å komme med innspill til areaplanen.
Området vises på vedlagt kart og gjelder eiendommene til gnr.227/bnr.3,5,22 og 35.(Blått merket‐avsatt området.
Rød strek‐strøm inn i området. Orange strek‐ opparbeidelse av ny vei inn i området)
 
Vi ønsker at området blir avsatt i arealplanen til fritidsbebyggelse. Dette fordi at området er veldig egnet til
hytteområdet. Det er allerede strøm i umiddelbar nærhet og i tillegg er det opparbeidet vei nesten helt fram.
Veien i dag er allerede tilknyttet Rognlivatn Hyttefelt (plan id 921.) Den er åpen for allmenheten og gjelder helt
fram til gnr.227/bnr 89. I plan 921 er det en stor p‐plass som kan benyttes i tillegg. Det er også mulighet å parkere
på gnr.227/5 eiendom før veien krysser over elven.
 
Området ligger på en høyde og er stort sett flatt over det hele. I tillegg renner det en elv i nærheten. Den renner
ikke slik at det er fare for hverken oversvømmelse er utgraving for det tiltenkte området. Det ligger en nedlagt
geitseter i området. Denne er ikke lengere i drift og blir i dag brukt som fritidsbolig. Det er kun streifbeiting av noe
sau og storfe i området. Rein er det heller ikke konflikt med. Vi ser det på som en fordel at kulturlandskapet i
området blir tatt vare på, da det er svært begrenset med beitedyr her. Det meste av skogsvirke ble tatt ut av
området på 80 og 90 tallet.
 
Rognlivatn Hyttefelt ligger sør av dette området. I dette feltet er det ikke mulig å få lagt ut flere tomter og det er
bare noen få igjen som ikke er bygd på.  Tomtene som ikke er bygd på, er tenkt til privat bruk innad i familiene.
 
Det avsatte arealet er i underkant av 63 daa. Vi ser for oss at ca 4‐5 tomter pr. grunneier vil være ideelt og da vil
heller ikke tomtene ligge tett inntill hverandre pga størrelsen på det avsatte området.
 
Området ligger ikke langt unna Misvær sentrum og vi har allerede fått flere henvendelser om aktuelle
hyttetomter.
 
 
 

 
Mvh
Jan‐Kristian Nesbak
Pb. 24, 8108  MISVÆR
Tlf.: 99 23 66 99
Epost: jank.nesbak@byggmannnord.no
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Målestokk 1: 3000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 13.01.2021 11:17
Eiendomsdata verifisert: 05.01.2021 09:38

GÅRDSKART  1804-226/20/0

226/20/0-227/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

28.2
0.0
5.3

598.1
283.9

4.6
0.0

920.1

33.5

920.1

598.1

288.5
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



Fra: jens.eikaas@gmail.com (jens.eikaas@gmail.com)
Sendt: 29.12.2020 12:48:51
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 'Jan Hansen'; 'Gretha Edvardsen'; 'mette johansen'; 'Leif Granlund'; b.bruhau@online.no;
inger_eikaas@hotmail.com; ti-i-and@online.no

Emne: 2020/5962. Innspill til arbeidet med planprogram 2022-2034 - Forslag om endret arealbruk fra industriformål
til boligformål for gbnr 70/14, Bodø
Vedlegg: 
Eierne av gbnr. 70/14, Bodø foreslår at arealbruken for deler av utmarksparsellen som inngår i gbnr.
70/14 endres fra industriformål til boligformål i planprogram 2022-2034.

Bakgrunn for forslaget: I kommunedelplan Tverlandet 2014 er en del av utmarksparsellen under
gbnr. 70/14 i Løding regulert til fremtidig næringsformål (N5). Til nå har det ikke vært utvist noen
interesse fra næringslivet for å utbygge denne parsellen. På den annen side har Kommunedelplan
Tverlandet 2014 en prognose om behov for 200 nye boenheter på Tverlandet innenfor planperioden.
Etter det forslagsstillerne forstår, er det økende etterspørsel etter boligtomter i Bodø og omegn.
Forslagsstillerne foreslår på denne bakgrunn at arealet i Løding under gbnr. 70/14 som nå er regulert til
industriformål blir omregulert til boligformål i planprogrammet 2022-2034.
Forslaget innebærer bygging av boliger på et område som i dag ikke er bebygget. Arealet som
foreslås omdisponert ligger imidlertid nær allerede eksisterende bebyggelse. Fremtidig boligmasse vil
således kunne utbygges i tråd med målsettingen i Kommunedelplan Tverlandet om at lokalisering av
nye boligfelter skal være basert på nærhet til fellesfunksjoner som handel, tjenesteyting og
kollektivtrafikk. Arealet har nærhet til Bodø sentrum. Tomtene vil ligge i umiddelbar nærhet av sentrale
ferdselsårer, herunder RV 80, jernbane og buss. Det vil være enkel adkomst til Bodø sentrum med
buss og tog fra et slikt nytt boligfelt. Forslaget kan således bidra til å lette Bodøs oppnåelse av
nullvekstmålet i personbiltrafikk frem mot 2033.

Tomtene kan planlegges i tråd med byggeskikken på Tverlandet, dvs. småhus/ eneboliger på relativt
små tomter, og kjede/ rekkehus som det antas å bli etterspørsel etter. Areal for boliger med
livsløpsstandard kan inkluderes.

Den foreslåtte omdisponeringen av arealet i Løding vil kunne gi et høykvalitets boområde. Arealet er
stort nok til å kunne romme et betydelig antall boliger. Tomtene vil få en flott og attraktiv beliggenhet
med utsikt, nærhet til marka og mye brukte turområder, og kort vei til sjøen.

En utbygging av boliger i Løding vil bidra til tettstedsutvikling utenfor byutviklingsområdet i Bodø. Etter
forslagsstillernes syn bidrar forslaget til å lette måloppnåelsen for Kommunedelplan Tverlandet ved å
legge til rette for forutsigbar og god utvikling av Løding tettsted.

Med vennlig hilsen

Karin Jartrud Hansen, Roar Trondsen, Bjørnar Bruhaug, Gretha Edvardsen, Tina Bruhaug Andreassen,
Inger Mariann Bruhaug Eikaas og Torill Granlund
 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free.
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Kontaktinformasjon: foreningens e-postadresse:  nordland@jordvern.no tlf nr 22 94 47 32 

Styreleder Solveig Utvik 99 41 71 07 
Følg oss på facebook: fb.me/jordvernnordland og på http://jordvern.no  
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Bodø kommune 
postmottak@bodo.kommune.no 
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Uttalelse til høring av planprogram arealplan jf saksnr 2020/5962  
Vi viser til Bodø kommunes høring av planprogrammet til ny arealplan 
Jordvern Nordland har følgende kommentarer til denne. 
 
Generelt 
Matjord trues av nedbygging i Bodø som andre steder. Jordvern Nordland er opptatt av at matjord 
som en ikke-fornybar ressurs må vernes. Det er viktig å ta vare på dyrka og dyrkbar jord for å sikre 
grunnlaget for matproduksjon nå og i framtida. Landbruksarealet i Norge utgjør bare 3% av 
landarealet, et tall som er synkende. I 1950 var tilsvarende tall 5%. Landbruksproduksjonen i Norge 
har fram til de siste årene vært stabil til tross for at antallet landbruksforetak synker. Nå ser vi 
imidlertid at landbruksproduksjonen er synkende. Vi har en selvforsyningsgrad for mat på bare 40%. 
Samtidig som Stortinget har fastsatt målsettinger for økt matproduksjon på norske ressurser, ser vi at 
den norske landbruksproduksjonen går ned og i økende grad baseres på utenlandske råvarer.  
 
I Stortingets jordvernstrategi fra 2015 ble kravet til jordvern innskjerpet. Vi viser også til fylkesplan 
for Nordland 2013-2025, som sier at avsatte byggeområder bør fortettes eller omdisponeres til 
annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponeres, og vi vil berømme Bodø kommune 
for at denne målsetningen også finnes i planprogrammet. 
 
Jordvern Nordland mener at nedbygging av dyrka og dyrkbar jord ikke skal tillates. 
 
Planprogrammet 
Bodø kommune har gjort en god jobb med å tilbakeføre utbyggingsområder til LNFR.  Jordvern 
Nordland oppfordrer kommunen til å videreføre det gode arbeidet ved å tilbakeføre områder på 
Rønvikjordene (merket N1, O1) Lille Hjartøy samt Mørkved Sør.  Det vil være en fordel å sikre 
landbruksområdet på Fenes ved å utvide hensynsone landbruk nordvestover mot Mørkved Sør. 
 
Nederste avsnitt side 12 under kapitlet for konsekvensutredning foreslås utvidet med: "..der 
landbruksinteresser blir berørt, skal konsekvensene av areal endringene vurderes.", på samme måte 
som reindriftsnæringens behov blir vurdert. Fremover vil det bli enda viktigere at en arealkrevende 
næring som landbruket har arealer som er mulig å drive mest mulig klimavennlig, eksempelvis ved å 
gjøre det mulig med kortere transportetapper av maskiner og utstyr. 
 
Vi mener at utredningen i forhold til ny bydel er helt sentral og at bevaring av de dyrkbare områdene 
skal inn i den nye arealplanen med egne arealformål. Jordvern Nordland ber om at de områdene som 
i dag benyttes til dyrket areal på Bodø lufthavn videreføres til matproduksjon. Dette temaene kan 
med fordel være med i planprogrammet. Målsettinger fra Bodø kommunes prosjekt Urbant landbruk 
kan være relevant å ha med i planprogrammet for å konkretisere målet om bærekraftig byutvikling. 
  

http://jordvern.no/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontaktinformasjon: foreningens e-postadresse:  nordland@jordvern.no tlf nr 22 94 47 32 

Styreleder Solveig Utvik 99 41 71 07 
Følg oss på facebook: fb.me/jordvernnordland og på http://jordvern.no  

  

 
 
Vi mener at et aktivt landbruk i Bodø kommune bidrar til å oppnå en rekke bærekraftsmål. De 
sentrale vil være bærekraftsmål nr 2,8,9,11,12,13,15. 
 
 
Følgende konkrete områder må vurderes i planarbeidet 
- Rønvikjordene (N1, O1) 
- Lille Hjartøy må tilbakeføres til LNRF 
- Områdene H71 og H72 på Kvalnes bør tilbakeføres til LNRF 
- Bruk av kommunens områder på Vågøynes. Driveplikten må overholdes på alle arealer. 
- Utvidelse av hensynsone landbruk på Fenes mot nordøst retning Mørkved Sør 
- Ny bydel, sikring av matjord når flyplassen flyttes 
- Landbruk, andelslandbruk, grønne korridorer og lunger er helt sentrale for artmangfold og må sikres 
som helhet. 
 
 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet videre! 
 
 
 
 
For Jordvern Nordland, 
 
 
Solveig Utvik 
styreleder

http://jordvern.no/


Innspill til Kommunedelplan for Tverlandet 
  og området B13 
 
 
Et av området på Tverlandet, B13, er tiltenkt boligbygging. Dette 
mener vi bør omreguleres til friluftområde.  
Dette er blant de siste kystområdene vi har på Tverlandet som ikke 
er bebodd og som i dag brukes til friluftsliv, tur- og 
rekreasjonsområde.  
Området inneholder et jorde og en fjellrabb, og er  
inngangsporten til en kyst-strandperle som vi ikke har 
mange steder i Bodø kommune og ihvertfall ikke på Tverlandet.  
 
På dagtid er området mye i bruk av elever og voksne på Tverlandet skole og Engmark barnehage.     
På ettermiddag og kveldstid brukes området av øvrige befolkning på Tverlandet. Dette er også et sted 
med flott kystnatur, en rolig oase og en flott rekreasjonsplass. 
                 
Områdene er helt unike med  
sitt stinett som nesten er blitt til en labyrint. 
Privatpersoner i nærområdet klipper stinettet 
på dugnad flere ganger på sommeren for å 
holde stinettet tipp topp for øvrige brukere av 
turområdet.  
 
Området har også ei unik strand med kritthvit 
sand. 
 
Kystsonen i hele området er et hekke- og 
matfat for mange ulike fugler slik som ender, 
gjess, ørn,  traner, og andre vadefugler. 
 
Det er også ofte sett bl.a. oter, rev, pinnsvin og 
elg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et annet område som er veldig populært er ei slette hvor det er satt opp benker, hvor det også er etablert 
en egen bål- og 



grillplass. Dette blir mye brukt av barnehagen og barnefamilier. Foruten grilling er det gode mulighet 
for ulike aktiviteter, leker og ballspill. Området blir også brukt til St.hansfeiring.  

 
 
 
På ei fjellklippe innenfor B13 er det spor av gamle skytestillinger fra krigens dager. At dette bare skal 
jevnes meg jorden og ødelegges stiller vi oss litt undrende til. Dette er historie som må bevares. 
 
 
Selv om B13 ikke er så stort i seg 
selv, er dette inngangsporten til et 
flott kultur- og naturområde som 
er helt unikt. Blir det etablert hus 
på dette området, vil det yrende 
fuglelivet, stinettet og den rolig 
oasen forsvinne helt. 
 
 
At man i kartleggingen og 
konsekvensutredningen fra Sweco 
ikke har sett på disse punktene som er beskrevet over, er mildt sagt uforstålig. 
 
 
Området rundt B13 har vært presset med mye nybygg de seinere årene slik som i Filjanveien og 
Måsheia.  
Nå er det på tide at dette område får satt seg og at boligutbyggingen stopper opp. 
 
Vi håper nå at Bodø kommune kan endre bruken av en av de siste kystperlene på Tverlandet, fra 
boligbygging til friluftsområde. 
 
Lykke til.  
 
 
Mvh 
Kenneth Viken og 
Eirin Dokmo 

















Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalgs behandling i møte den 18.01.2021: 
 

Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg har følgende innspill til rullering av arealplan:   

  

Nordsia. 

 Areal gang og sykkelvei. Starte med strekningen Skaug-Løpsmark. 

 Sikre areal til byggeklare tomter i attraktive områder. 

 Areal til eventuelle endringer i veitrasé FV 834( Geitvågen, ny trasé Valvikdalen. 

 God lokalitet til omsorgsboliger Skaug - Kløkstad. 

 Sikre parkering på utfartssteder Mjelle, Festvågfjellet og Skjelstad.  

 Parkering ved skolen på Skaug. 

 Legge tilrette for oppstart av matproduksjon.  

  

Kjerringøy: 

 Parkering i sentrum/Oppstilling bobil. 

 Bedre toalettforhold 

 Areal til gang og sykkelvei langs FV 834. (Fjære - Kjerringøy skole) 

 Bedre parkering utfartssteder. 

 Nevelsfjord. Areal til parkering for innfallsport Sjunkhatten nasjonalpark. 

 Utbygging av havna, nytt utlegg av av nye båtplasser 

 Bedre parkering for Bo Godt 

 Endringer i veitrasé for å føre fram utbedret kommunevei fram til Øyjord. 

 Sikre regulerte boligtomter, kan ikke selges uten at de bebygges innen en bestemt frist. 

 Ivareta beite.. 

 Ivareta matjord. 

 Kommuneplanens arealdel må bidra til ar Bodø kan søke om å bli nasjonalparkkommune/ 
Kjerringøy kan bli nasjonalparklandsby.  



 

Vedtak:  
Nærmiljøleder oversender innspill til aktuelle saksbehandlere i Bodø kommune.  
 
 
 



 
 
 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

Bodø kommune 
Postboks 319 
 BODØ 

 

 
 
 
 
 
 

Vår ref 
2021/608-1 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tor Vidar Olsen 

Dato 
08.01.2021 

 
 
Rullering av arealplan 2022-2034 for Bodø kommune - Nordland 
Kystverket viser til brev av 10.11 2020 om igangsetting av rullering av gjeldende arealplan 
for Bodø kommune. Kystverket beklager noen dager forsinkelse i tilsvar. Kystverket er 
transportetaten på sjø og har vært involvert i utredninger gjennomført av Bodø havn, samt 
eget prosjekt for innseilingen til Bodø. I Nordland er Bodø et trafikknutepunkt for alle typer 
transport, og Kystverket synes det er viktig at dette blir reflektert når kommunen utarbeider 
sine planer. 
 
Kystverket vil etter hvert i prosessen komme med mer data om sjøtransport, og bruken av 
sjøareal i kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

 
 
 
 
 

Seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 



Landegode Velforening 

8098 Landegode 

Mail: landegodevelforening@gmail.com 

 

 

Arealplan for 2022-2034 Bodø Kommune. 

 

Vi på Landegode kommer med noen innspill for arealplan 2022-2034 for Bodø 
Kommune hvor vi har lyst å få omregulert enn del areal ute på Landegode for 
boligformål og fritidsboliger. Det er flere grunner til dette: 

 Ønsker å øke bosetningen her ute. 
 

 Gjøre det mere attraktivt og lettere å bosette seg på Landegode. 
 

 Samt øke fritidsboliger på Landegode. 
 

 Gjøre det lettere for næringsliv å etablere boliger her ute. 
 

 LNRF gjør denne prosessen det vanskeligere, samt dyrere og lengre 
prosess. 
 

 Jordbruk her ute er ikke eksisterende lengre, samt jordvern på Fenes er 
borte. 
 

 Område Fenes. 
2 alternativer, utvide dagens område for bebyggelse utenfor 
eksisterende utmarksgjerde for å kunne ta i bruk nærliggende områder. 
(Vedlegg 2) samt 1 alternativ hvor all eiendom innenfor dagens 
utmarksgjerde blir omregulert til boligformål. 
Område merket i kartskisser er merket ut fra dagens bebyggelse, samt 
de områder som det vil være praktisk mulig å etablere bebyggelse med 
tilknytning til eksisterende infrastruktur. (Vedlegg 1). 
 

 Fenes er allerede bygget ut med spredt boligbebyggelse samt noen 
fritidsboliger. 
Infrastruktur (VA, vei og strøm) er godt utbygd og av nyere dato. 
Attraktivt område for boligbygging med gode kommunikasjons 
muligheter mot Bodø. 
Næringsinteresser har signalisert behov for bygging av flere boliger i 
forbindelse med etablering av landbasert havbruk i området. 



 
 Fenes består i hovedsak av 8 grunneiere som tidligere drev gårdsbruk. 

All gårdsdrift er nå innstilt med unntak 1 hobby sauebruk med 12 sauer. 
Jordene har grodd ned eller klippes til plen om sommeren. Åkerlappene 
er små og mange og i tillegg oppstykket, noe som begrenser muligheter 
for effektiv drift. Det ble på 90 tallet investert i ny drenering og grøfting 
uten at dette ga gode nok resultater til lønnsom drift. 
 

 Område Sandvika 
Grunneier ønsker å kunne utvikle eiendommen mot 
boligbygging/fritidsbebyggelse. 
Småbåthavn er prosjektert og godkjent på eiendommen og vil gjøre 
området mer attraktivt for bebyggelse. 
Eiendommen er tidligere jordbruk som ble fraflyttet og plantet ned med 
Sitka gran på 60 tallet. Skogbruket er ulønnsomt og skogen kan ikke 
hugges uten utgifter for grunneier, samtidig som granskogen har 
uønsket spredning til naturen rundt. Lønnsom skogdrift er dessverre ikke 
mulig på Landegode. (Vedlegg 3) 
 

 Område Kvig 
Grunneier ønsker mulighet til å utvikle tomten mot boligbygging eller 
fritidsbebyggelse. 
Næringsaktører i området ønsker tilgang til tomt for boligformål. 
(vedlegg 4) 
 

 Område Fenes / "Mannen" 
Eiendommen er tidligere befart av næringsinteresser og funnet egnet til 
fritidsbebyggelse/hyttefelt. Området ligger i meget naturskjønne 
omgivelser og har svært god utsikt mot nord. 
Nærheten til Bodø gjør området attraktivt for utbygging. 
Hyttefelt vil ikke være til sjenanse for eksisterende bebyggelse. 
Småbåthavn og fullt utbygd infrastruktur i umiddelbar nærhet. 
Område for næring er utenfor synsfelt og ventes ikke å komme i konflikt 
med eventuelle hytter. 
Meget begrenset visuell forurensning fra sjøsiden. 
Skjermet og i le for de fleste vindretninger. (Vedlegg 5) 
 

 Merknad: Det er etablert flere områder regulert til fritidsbebyggelse på 
Landegode. Hhv. H16, H17, H18, H19, H20. Se oversiktskart. 
Det er ønskelig å få resterende områder med fritidsbebyggelse 
omregulert fra LNF-R til fritidsbebyggelse. 

 
 Reindriften har tidligere vært kontaktet angående reindrift på 

Landegode. Det har aldri vært driftet med rein på øya, og 
reindriftsutøvere har 2 ganger vurdert øya som meget uegnet til reindrift. 



Det er svært lite for for rein, og naturen samt topografien begrenser 
muligheten for reindrift betydelig. 
Vi ber derfor om at Landegode som helhet unntas fra å inkluderes i 
reindriftsområdet, slik at kravet til dispensasjonssøknader frafalles. 
 

 Vedlagt ligger det også ett oversiktskart for Landegode i sin helhet. 
(Vedlegg 6) 

 
 
 
Vi håper dette kan være ett godt innspill, samt vi kan ha gode diskusjoner 
om fremtidige løsninger for Landegode i sin helhet. Ser frem til å høre ifra 
dere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
Landegode Velforening. 

 



Fra:  Linda Beate Nordnes Svendsgård[lindanor@online.no]
Sendt:  03.01.2021 18:56:40
Til:  Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel:  Saksnummer 2020/5962

Dette er planen kommunen la fram på det elektroniske folkemøte (11.nov 2020). B13 
indikerer fremtidig boligutbygging i vårt nære boligområde på Fitjan. 
https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/

Vi setter oss imot dette da naturen vil bli ødelagt. B13 er et kjempeflott 
turområdet som brukes flittig daglig av veldig mange på Tverlandet. Også skolen og 
barnehager er ofte i området på tur. Her er mye dyreliv også som vil gå tapt blir 
det boliger her. 
Området er idag forvaltet av Frank Storteig som slår gresset som går til hans dyr 
på Storteigan gård. Det vil også være ille for han skulle disse jordene gå tap for 
det er lite med dyrkamark igjen på Tverlandet. 

Fred B13, å la bonde få slå gresset, la lokalbefolkningen få fortsette å bruke 
området til friluftsliv. Å la dyrene som pinnsvin, ørn, elg og rev få fortsette å 
ha området i fred slik de har hatt i årtider. 

Mvh
Hogne N Svendsgård og Linda B N Svendsgård. 
Eiere av Fitjanveien 27. 



Fra: Christian Klette[chklette_@hotmail.com]
Sendt: 03.01.2021 12:36:58
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill til arealplan 2020/5962

Hei!

I forbindelse med revidering av arealplanen ønsker vi i Ljøsenhammeren Fellesseter at plan med id‐1804‐
9102, Kvitberget Dolomittuttak blir tatt opp til vurdering igjen.

Det har vært mye frem og tilbake ang oppstarten med uttaket og vi kan ikke se at det har vært noen aktivitet
på denne fronten. Vi er nå 2 gårdbrukere som nylig har tatt over seterdriften der oppe og vi ønsker å kunne
være der i mange år til. Pr dags dato har vi mellom 250‐300 geiter som vil benytte seg av området. I gamle
Skjerstad Kommune er nå kun 2 geitsetere igjen som er i drift. Ved oppstart av dolomitt vil det være kroken
på døra for Ljøsenhammeren som seteranlegg.

Vi ber derfor at Bodø Kommune tilbakefører området til LNRF.

mvh
Ljøsenhammeren Fellesseter
v/ Christian Klette og Odd Andre Nesbak 
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Bodø kommune. 
Pb. 319     Deres ref:     Dato. 2020.12.10. 
8001 Bodø      2020/5962 
 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 og høring av planprogram, Bodø 
kommune. 
 
Planen har tatt inn parkering og mobilitet, men synes helt å ha utelatt vare og godstransport 
noe som er kjernen til at samfunnet fungerer sammen med annen næringstransport som 
håndverkere av alle typer osv.   
Dette må inn i planen på lik linje med offentlig transport. 
 
All varetransport er en del av en transport. 
Varetransporten må legges inn i planen. Nødvendig areal må sikres slik at varetransport kan 
forgå forsvarlig hva angår myke trafikanter, dette innebærer blant annet at det ikke må legges 
opp til rygging der myke trafikanter ferdes osv. Videre må sjåførenes arbeidsmiljø også være 
ivaretatt. Kommunen må knytte sammen miljøplaner, arealplanen med byggesaker etc., dette 
da disse ofte vanskeliggjør en effektiv og miljøvennlig varetransport når dette ikke er 
samhandlet. Skoler og barnehager må også få sikret areal for adkomst til varemottak uten at 
dette foregår i skolegården. 
 
Varelevering og sykkelfelt 
Vareleveringslommer/biloppstillingsplasser må etableres innenfor sykkelfelt slik at det ikke 
skapes farlig situasjoner mellom sjåfører som triller tunge varer tvers over sykkelfeltet og 
syklistene som kommer i full fart. Ref. Klæbuveien 70 i Trondheim. Her måtte 
biloppstillingsplassen flyttes til innsiden av sykkelfeltet etter pålegg fra Arbeidstilsynet 
grunnet den farlige situasjonen som var skapt ved at sykkelfeltet lå på innsiden av 
biloppstillingsplassen for vareleverandørene.  
 
Biloppstillingsplasser for vareleverandørene 
Varetransportørene har behov for en lasteplass på 20 m pr. kvartal. Dette gjelder alle steder 
hvor det er næringsvirksomheter. Det må også settes av areal til nødvendige 
biloppstillingsplasser for flyttebiler og hjemleveranser i boligområde, det være seg 
småhusbebyggelse eller blokker. 
 
Tilrettelegging for miljøvennlige tyngre kjøretøy 
Vareleverandørene er pådrivere for å ta i bruk hensiktsmessige miljøvennlige kjøretøy. Vi 
benytter bl.a. hydrogenlastebiler, el-lastebiler, biogasslastebiler og EL-varebiler.  
Ranheim/Trondheim kommune må investere betydelig i infrastruktur som tilgodeser slike 
kjøretøy. 
 
Regelverket sier: 
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.  
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes 
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt. BVL er også dokumentet Arbeidstilsynet 
støtter seg på hva gjelder adkomst, plassering, utforming og organisering av arbeid for 
varetransporten. 
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Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil som 
bransjen benytters lengde 12 m. Krav som ligger i TEK 17 for varemottak skal ivaretas på lik 
linje med kravene til universell utforming. IK-Mat forskriften må følges når det gjelder ubrutt 
kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra 
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m for enkelt 
leveranser. For leveranser som er gjentagende kommer summasjonen av dette til betydning 
noe som i Arbeidstilsynets transportkampanje satte 20 meter som avstandsgrense.  For øvrig 
må transportveien må være fri for snø og is. I bransjens egen standard finner man løsninger på 
hvordan dette gjøres. Denne standarden inneholder offentlige myndighetskrav hva angår 
vareleveranser/henting av varer. BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på 
LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.   
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17. 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702 
§§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
§§ 2-18, Ferdsel og adkomst 
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier 
§§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser 
§§ 1 i Byggherreforskriften 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 

 
Fagsjef logistikk  
Post/Besøksadresse: 
Prinsensgate 1c.  
0152 Oslo 
M: 91776743 



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 1 

VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNDELPLANENS AREALDEL 2022-2034, DERES SAKSNR. 2020/5962  
Innspill fra Løding Gård AS 

Vi viser til varsel om oppstart og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034. 
Løding Gård har følgende innspill til ny arealbruk for deler av gnr. 69 bnr. 1 ved Tverlandsbroen og 
langs strandsonen videre nordover og ny bruk av området sør for gnr. 69 bnr. 93 i Hopen (Cermaq- 
tomten). 

1. Gjeldene regulering og planprogram  

Eiendommene 69/1og 69/93 er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til henholdsvis LNFR-areal 
og fremtidig næringsbebyggelse. 

 

Figur 1 – Oversiktsbilde over areal som foreslås omdisponert. 

Punkt 4. 

Punkt 3. 

Punkt 2. 



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 2 

2. Innspill til del av gnr. 69 bnr. 1 ved Tverlandsbroen 

I gulmarkert område, Figur 2 nedenfor, ønskes det åpnet opp for kombinert arealformål for bolig 
(leilighetsbygg) og næring. Boenhetene vil etableres som leiligheter i blokk. Bebyggelse tenkes 
utformet som blant annet seniorboliger (55 +) med felles aktiviteter og servicefunksjoner i 1.etasje 
for både beboerne og andre.   

 

Figur 2 Areal som ønskes foreslått regulert til kombinert boligbebyggelse og næring.  

Dette vil imøtekomme etterspørselen fra innbyggere som av helsemessige eller andre årsaker, ønsker 
å flytte ut av sine eneboliger og fortsatt ønsker å bo på Tverlandet. I dag er det mangel på 
boligprosjekter som er tilpasset «unge eldre» og leiligheter med heis. Vi mener lokaliteten for et slikt 
bo-konsept er gunstig med nærhet til Tverlandssentret med butikk, post, treningssenter, apotek, 
frisør, kafè, etc. Prosjektet vil videre støtte opp rundt Bodøs kommunes målsetting om kompakt 
byutvikling og redusert transportbehov, klimagassutslipp, samt senterutvikling på Tverlandet.  

 

Arealet er foreslått som utbyggingsområde for å fortette mellom eksisterende boligområder og 
næring, og utnytte den eksisterende sosiale og tekniske infrastrukturen som er etablert i forbindelse 
med Tverlandssenteret. Utnyttelse, byggehøyde og plassering vil bli avklart i senere detaljregulering, 
og i henhold til kommunedelens strategi for Tverlandet.  

 



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 3 

Bebyggelsen tenkes utformet og tilpasset eksisterende bebyggelse ved Tverlandssenteret, og slik at 
plasseringen ikke vil virke sjenerende. Dette vil sikre en helhetlig utforming med Tverlandssenteret 
som knute- og møtepunkt. Ved en slik arealutnyttelse kan bebyggelsen også fungere som 
støyskjerming mot eksisterende bebyggelse i Østre Løding, og man vil ivareta siktlinjer mot sjø, og 
siktlinjer ved ankomst til Tverlandet fra Tverlandsbroen, samt tilpasse bebyggelsen ift vind og støy. 

 

Figur 3- Mulighet for sammenhengende frilufsareal mot sjø i kombinasjon med bolig og næring. Tilpasset fra gjeldene 
arealplan. 

Ved utforming av uteareal kan bebyggelse og grøntareal tilpasses og legges til rette for økt adkomst 
og bruk av strandsonen. Dette gir også muligheter for å skape et sammenhengende friluftareal langs 
strandkanten til eksisterende areal regulert til VFR (markert med rødt på Figur 3). Boligutformingen 
kan benyttes til å knytte bebyggelsen ved Tverlandssenteret til kystlandskapet med eventuell 
nedtrapping av bebyggelse og fargebruk mot eksisterende naustbebyggelse nord for arealet.   

 

Figur 4 – Bilde av dagens situasjon. Hentet fra Google maps (bildet fra sep. 2019) 

Området har de senere år vært riggområde for først utbygging av Tverlandsbroen og senere for 
utbygging av Tverlandssenteret. Arealet har historisk sett ikke vært benyttet som aktivt 
landbruksareal på grunn av dårlig og for skrint jordsmonn. I forbindelse med bygging av 
Tverlandsbroen ble området omgjort til rigg- og anleggsområde. Det er ikke gjort vurderinger om 
forurensninger i grunn etter bruk som anlegg og riggområde. Nærheten til trafikkerte veier gjør 
området mindre egnet for dyrking. I tillegg er det for skrint til at vi som gårdeiere kan benytte dette 
til dyrket mark. Området er mer egnet som bebygd areal i henhold til kommunens strategi om 
utbygging rundt tettstedene utenfor byutviklingsområdet. Forslaget til regulering av dette arealet til 
kombinert boligformål og næring vil ikke ha betydning for kommunens intensjon om ivaretagelse av 
Løding som landbruksareal. Arealets beliggenhet gjør det egnet til boligutbygging med god adkomst 
til offentlig kommunikasjon og servicetilbud.  



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 4 

3. Innspill til del av gnr. 69 bnr. 1 langs strandsonen videre nordover 

I strandsonen innenfor eiendommen nordover mot Cermaq-anlegget ønskes det åpnet for oppføring 
av 2-3 naust. Det vil si innenfor areal som i gjeldende kommunedelplan er avsatt til LNRF-areal.  

 

Figur 5 – Ønsket areal for oppføring av naust. Tilpasset fra gjeldene arealplan. 

Eksisterende bebyggelse på arealet hvor det omsøkes oppsetting av naust, består i dag av 3 naust. En 
eventuell oppføring av flere naust vil opprettholde den historiske bruken av arealet, ivareta den 
kulturhistoriske funksjonen og bebyggelsen på arealet. Eksisterende adkomst fra Sildstengveien kan 
benyttes. 

 

Figur 6 Bilde av dagens situasjon. Hentet fra Google maps (bildet fra sep. 2019) 



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 5 

 

Figur 7: Eksisterende naust mellom Hopen og Skomakersvingen.  

Fiske har historisk vært en viktig næringsvei for Hopen og Tverlandet med brygger og naust langs 
kystlinjen. Sildefiske på 1800-tallet gjorde at ingen gårder hadde husmannsplasser, noe som var 
vanlig ellers i landet. Godt fiske førte til vekst og utvikling i bygda, og det ble det tørket fisk langs 
bergene.  Bryggen i Hopen hvor Cermaq har sitt smoltanlegg, ble benyttet til lagring og utskiping av 
ferdig klippfisk sørover. Dette vil også bidra til å styrke Tverlandets identitet og ivareta 
kulturlandskapet. Ved samling av naust vil man skape et større miljø og samtidig oppnå en effektiv 
arealutnytting i strandsonen. 

 

Figur 8: Bildet som er fra før 1940, viser fisketørke på Løding. Skomakersvingen opp til venstre i bildet og Løding gård øverst 
til høyre. Foto: Nordlandsmuseet. 



 
Innspill fra Løding Gård AS  Side 6 

  

4. Innspill til ny/utvidet bruk av området sør for 69 bnr. 93 (Cermaq-tomten) ved 
Hopsbrua 

Vi er grunneiere av eiendommen der Cermaq har sitt smoltanlegg i Hopen. Utsnitt fra gjeldene 
kommunedelplan fremgår nedenfor. I den er området avsatt til næringsformål (N1) og med mulig 
utvidelse på 8.6 mål sørover (N4). Vi ønsker at det fremtidige næringsarealet økes og tillegges det 
arealet som er vist med rødt (V) på 8 mål, i Figur 9. Dette for å ha et potensiale ift. mulig utvidelser av 
næringsaktivitet.   

 

Figur 9 – Foreslått regulering av området sør for gnr. 69 bnr. 93  

 



Fra: Marit Aas Ilstad[mailstad@gmail.com]
Sendt: 18.01.2021 09:56:38
Til: Postmottak Bodø Kommune;Mats
Marthinussen[postmottak@bodo.kommune.no;Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill til Kommuneplanens arealplan 2022-2034

Hei

Vedlagt følger våre innspill til arbeidet med Kommuneplanens arealdel 2022-2034.
Dette etter mail fra Ragnhild Edvardsen som viser til en samtale mellom leder i Tverlandet KDU, Anniken Aune og Ingvild
Gabrielsen.
Innspillene ble først sendt til Tverlandet KDU men der fikk vi følgende tilbakemelding: Kommunedelsutvalget forholder seg
ikke til innspill fra andre på nåværende tidspunkt.

Innspill 1 handler om ønske om å få et område på Ilstad regulert til boligformål.

Innspill 2 handler om en setning i reguleringsbestemmelsene for Ilstad Golfbane som vi ønsker å få fjernet/endret.

Mvh
Marit Aas Ilstad og Sverre Kristian Ilstad
Tlf 90698844

www.modermarit.no
https://modermarit.myforever.no  (The Aloe Vera Company)



Bodø Kommune 

 

Ilstad Sameie       Ilstad 13.01.21 

v/Sverre Kristian Ilstad 

Innspill til arbeidet med Kommuneplanens Arealdel 2022-2034, Bodø 

Kommune 

Ilstad Sameie eier Gnr/Bnr 72/45 som er fellesmark for de fire gårdene som er på Ilstad. 

Dette sameiet ligger vest for Tverlandsveien fra Ersvika og til Godøynes. Øst for 

Tverlandsveien på Ilstad ligger det en liten stripe som også eies av sameie. Denne er merket 

som Gnr/Bnr 72/1. 

Dette området øst for Tverlandsveien ønsker vi å få regulert om til boliger. Området er på ca 

7,5 mål. Se skravert område på vedlegg 1. Vi ser for oss muligheten for å legge inn seks 

boligtomter på området. Se vedlegg 2 - Ideutkast. 

Tomtene vil få gode sol og lysforhold. Alle vil ha utsikt mot vest og flere vil også ha utsikt mot 

sør. Tomtene er skissert fra ca 800 til 1000 m2. 

Området blir liggende langs Tverlandsveien som i dag er en lite trafikkert vei. Det deler 

grense i øst mot fire boligtomter som allerede er utbygd. På andre siden av Tverlandsveien 

bygges det nå to nye boliger. Vi mener derfor at dette området er naturlig å planlegge som 

boligområde.  

Området har nærhet til kommunal vannledning. 

Området består av mye berg i dagen og steingrunn. Området er ikke brukbart til verken 

dyrking av gress eller som beite for husdyr. 

Vi mener det er behov for tomter i dette området. Vi har ofte spørsmål om vi vet om tomter 

eller boliger til salgs. Det er tydeligvis mange som ønsker å bo mer landlig. Dette ser vi også 

på at eiendommer som kommer ut for salg, selges fort. 

 

Mvh 

Sverre Kristian Ilstad 



Markert område ønskes regulert til bolig VEDLEGG 1
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Bodø Kommune 

 

Marit Aas Ilstad og Sverre Kristian Ilstad    Ilstad 13.01.2021 

 

Innspill til arbeidet med Kommuneplanens Arealdel 2022-2034, Bodø 

Kommune 

Store deler av Ilstad er i dag regulert gjennom Reguleringsplanen for Ilstad Golfbane. 

I reguleringsbestemmelsene for Ilstad Golfbane er det er et punkt som skaper vanskeligheter 

for endringer av eksisterende bolig- og bygningsmasse. Det samme gjelder etablering av 

bygninger på Gnr/Bnr 72/44, den gamle drivhustomta som er regulert til bolig, landbruk og 

golfbane. 

Dette gjelder §3. 

§3 Eksisterende Bygninger 

§3.1 Eksisterende bygninger og drift av disse kan opprettholdes som i dag evt, med 

utleie/fremleie. Det tillates ingen ny- eller utvidelse av eksisterende bebyggelse. 

Den gang reguleringsplanen ble utarbeidet handlet dette punktet om eksisterende drifts- og 

gårdsbygninger. Tanker var at eksisterende driftsbygninger skulle brukes i driften av 

golfbanen, og at det ikke skulle bygges nye bygninger til dette formålet.  

Vi ber om at siste setning fjernes slik at dagens boliger og bygningsmasse som ikke er tatt i 

bruk til golf-formål kan utvikles. 

 

Mvh 

Marit Aas Ilstad og Sverre Kristian Ilstad











Bodø Kommune 
Postboks 319 

8001 Bodø 

postmottak@bodo.kommune.no  

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034. 

 

Innspill til arealplanen er basert på FNs bærekraftmål med spesiell vinkling mot mål 
som skal fremme sosial bærekraft. Dette er et viktig mål for å sikre sosial rettferdighet 
og god helse for hele befolkningen, og noe som må tas hensyn til når arealplanen for 
Bodø Kommune skal fornyes. 

Vi ser at målsetting om en kompakt by og et sterkt sentrum har ligget til grunn for 
byutviklingen. Flere områder i byen er sanert og nye boligkomplekser har overtatt i 
bybildet. Noen av disse er bygget med stor høyde og høy utnyttelse som delvis 
medfører endret bymiljø med skyggeområder og nye meteorologiske forhold. Nye 
byggeprosjekt er planlagt og flere er under planlegging. Mange av de som velger å 
bo i leilighet i sentrum har flyttet fra enebolig i utkant. Eneboligen blir overtatt av 
barnefamilier. Utviklingen går dermed mot stadig flere eldre i sentrum.  

Denne utviklingen har både positive og negative sider for et moderne bysentrum. Et 
bysentrum hvor størstedelen av befolkningen består av eldre er ikke ønskelig, og vil 
skape utfordringer for det mangfold som er viktig for en bærekraftig utvikling. Det er 
derfor viktig at planarbeidet i kommunen ivaretar hensyn til at også den unge 
befolkningen gis mulighet til å etablere seg i bysentrum.  

Med fortsatt utbygging av store boligkomplekser i sentrum vil andelen av den «eldre» 
befolkningen øke med årene. En bærekraftig utvikling i byen er avhengig av at det 
skapes et mangfold, at gode byrom skapes, at det er god tilgjengelighet, at det er 
samspill mellom folk og samfunn og at hele befolkningen deltar sammen om 
utviklingen av en god by det er godt å leve og bo i. 

Et viktig bærekraftmål er «sosial bærekraft». Et viktig mål i planlegging av et sosialt 
bærekraftig samfunn er at innbyggerne føler de hører til, og at de opplever trygghet. I 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) står det i § 4. Kommunens ansvar for 
folkehelse at Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting. 

Arealplanlegging omfatter også å ta hensyn til folkehelse som et bærekraftmål, og 
legge forholdene til rette for at en eldre befolknings behov blir ivaretatt i planarbeidet.  



I nåværende plan er Parkveien 51 som ligger i område 4.81 merket som 
Tjenesteytende areal. I dag benyttes denne eiendommen som barnehage, men 
31.12.2020 opphører denne bruken. Mitt forslag til fremtidig bruk er å bevare dette 
område til Tjenesteytende areal. 

Parkveien 51 med sin beliggenhet i et sentrum med stadig økende gruppe eldre vil 
egne seg meget godt til etablering at et Generasjonssenter/Bydelssenter hvor 
samspillet mellom eldre og unge tilpasses. Et opplæringssenter hvor generasjoner 
arbeider sammen og lærer av hverandre. Vi opplever en eldregenerasjon som lever 
lengere og hvor flere også unge blir demente. Dette er sykdom som berører hele 
familien over lang tid. Et Generasjonssenter kan utvikles med flere tilbud innen 
tjenesteyting til byens innbyggere. Her kan det etableres et miljø med bebyggelse og 
parkanlegg tilrettelagt for samspill mellom unge og eldre, hvor unge deltar med 
tjenesteytende arbeid sammen med eldre. For å få til dette må Bodø Kommune gå 
sammen med nåværende eier å inngå et utviklings- og et planleggingssamarbeid 
hvor økonomiske interesser også blir ivaretatt.  

På arealet står det nå en bygning som er vernet, men som kan restaureres til dagens 
standard. Arealet rundt bygningen kan bebygges med passende bygninger og 
hageinstallasjoner. Dette for å skape et godt grunnlag for en sosial bærekraftig 
utvikling. I en by som i 2024 skal presentere seg som Europeisk kulturhovedstad vil 
bevaring av en historisk institusjon som er ivaretatt på en god måte, og nå fremstår 
som et samspill mellom kultur og folkehelse. Et sterkt eksempel på en kommune som 
har forstått formålet med FN`s bærekraftmål, og som viser dette på en riktig og viktig 
måte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Martin-Arne Nyheim 
Parkveien 55 

8005 Bodø 

Tlf. 916 43543 

 



Marvold Forvaltning Saltstraumen

   
   

 
   
   

E-post Marvold.Forvaltning@gmail.com      Postadresse Pb. 12, 8057 Saltstraumen 
Besøksadresse Marvollveien 51                    Organisasjons nr. 969 123 010  
Bankgiro 9710 239 2578 
Kjerkberget 91-42, Trodal Øst -43, Trodal Vest -44, Trodal Sør -45, Grugglia -46, Resmålslia -47, Gaukhaugen -48, Engan -49, 
Sjøhaugen -50 og Litjstøa -51

  

 

Bodø kommune  
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Saksnr. 2020/5962 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 

Omdisponering 91/47 til næring & 91/42 til fritidsbebyggelse fra LNFR 

 

Resmålslia, Tuv 91/47, 80 da   Ønskes omdisponert til næring. 

Vil gjerne lage fortsettelsen av Tuv Trelasts område ved å anlegge 2 flater.  

Øvre for fritidsbåtlager, serviceverksted og vinteroppsett båt.  

Nedre for sammensetning av større betongelementer, lagerplass større 
driftsmaskiner samt containerutleie. 

Fylket har kommet til at eiendommen som 91/47 var en del av, ikke kunne gi 
grunnlag for lønnsom drift i jordlovens forstand og er konsesjonsfri.  

Har godkjent avkjøring fra Fylkesvei 17, tilgang strøm og vann på eiendommen. 

Vedlegg 2 Tegning Industri  

 

Kjerkberget, Marvold 91/42, 120 da  Ønskes omdisponert til fritidsbebyggelse. 

25 hytter som fortetting av eksisterende hyttefelt Nepbritelva i sør. 

35 min fra sentrum. Med Saltstraumen i ryggen og uhindret utsikt Børvasstindan. 

Parkering i utkanter, bilfritt miljø med vakker natur. 

Fylket har kommet til at eiendommen som 91/47 var en del av, ikke kunne gi 
grunnlag for lønnsom drift i jordlovens forstand og er konsesjonsfri.  

Har godkjente avkjørsler, tilgang strøm og vann på eiendommen. 

Vedlegg 3 Tegning Fritidsbebyggelse           

 

Med vennlig hilsen  

for Marvold Forvaltning 

Per Ulf Marvold 

 

Vedlegger  2 stk Plantegninger, 91/47 og 91/42

mailto:Marvold.Forvaltning@gmail.com


Bodø 91/42 Kjerkberget
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Bodø 91/47 Resmålslia
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Bodø kommune  

 

INNSPILL TIL PLANPROGRAM - KPA 2022-2034  
Sak 2020/5962 

 
NATUREN 
Naturen er grunnlaget for alt vi har rundt oss. En million arter kan bli utryddet innen 2100 og tap av 
biologisk mangfold er i kombinasjon med klimaendringene den største trussel for menneskeheten. 
Naturen er grunnlaget for dyrking og produksjon av mat på land, i vann og sjø. Samtidig har den verdi 
i seg selv, og er den mest sentrale for friluftsliv og aktivitet i hele vår region.  

Naturvernforbundet arbeider for bevaring av lokalt naturmangfold og at klimautslippene lokalt skal 
ned.  

BODØ KOMMUNE KAN TA ANSVAR -”BODØ FOR FRAMTIDEN” 
Nå er Bodø kommune kommet med sitt første klimabudsjett. Det vil styrke klimaarbeidet og sette 
målsetninger fremover. Noe lignende har vi ikke for naturmangfoldet i kommunen. Dessverre har FN 
nå kommet til konklusjonen om at også utrydding av arter, naturtyper og natur er en like stor trussel 
som klimaendringene og disse to miljøutfordringer må ses i sammenheng. Skal Bodø være en 
kommune for framtiden, er naturvern like sentralt.  

På bakgrunn av dette mener vi at et av hovedpunktene i Bodø kommune sin nye kommuneplan bør 
være naturen og naturmangfoldet vi har i Bodø kommune. Det er startet en prosess med 
«handlingsplan for naturmangfold». Dette synes vi er veldig positivt og vi ønsker at denne prosessen 
skal bli en del av kommuneplanen. Naturvernforbundet er dessverre kritisk til hvordan naturverdier, 
jordvern, sjøfugl, beitebruk og verneområder er blitt behandlet i en del tidligere planprosesser. Vi 
mener at naturmangfold, jordvern og tradisjonell naturbruk må bli mer vektlagt i plansaker. 

Sabima setter Bodø kommune på 174. plass av 356 kommuner i landet og som nr 16. i Nordland.1 
Dette er slett ikke dårlig. Men vi oppnår 40,1 poeng av 100 så vi har fortsatt litt å gå på. Dette håper 
vi kommunen har lyst til å forbedre.  

INNSPILL TIL AREALPLAN OG SAMFUNNSDEL 
● Kunnskap om naturen er den beste måten å ta vare på den. Kommunen må lage en 

strategiplan (handlingsplan for natur) for hvordan befolkningen skal få økt naturkunnskap. 

1 https://naturkampen.sabima.no/kommune/1804 
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Grunnskoler bør ta denne kunnskapen inn i læreplaner og lære barna mer om natur vi har i 
egen kommune. 

● Vi ønsker å trekke frem Rønvikjordene som et flott område hvor byens befolkning ferdes 
mye. Her er områder for både landbruk, friluftsliv og artsmangfold. Området er byens mest 
sentrale rekreasjonsområde og kan brukes til en arena hvor alle kan lære om samspillet 
mellom naturbruk, friluftsliv og naturen som egenverdi. Kulturlandskapet, inkl skog og beite i 
hele kommunen er sentral for artsmangfoldet.  

● Bygging av store hytter  og arealinngrep i naturområder må stoppe opp. Det er ingen 
menneskerett å ha to boliger.  

● Bodø kommune har både reindrift og beitenæring med småfe. Det er viktig både å sikre nok 
arealer, og legge til rette for en god dyrevelferd. Rovvilt er en viktig del av vår natur. Å legge 
til rette for store beiteområder og ta vare på områder med lite tap til rovvilt er viktig i 
fremtiden. Kvalnes er et slikt område hvor presset fra hytter kan fortrenge beitedyr fra et 
kystnært område med lite rovdyrtap.  

● For det biologiske mangfoldet er både arealplanene, bestemmelser og målsettinger viktig. 
Grønnstrukturplanen, beitebruksplan og ny kommunedelplan for naturmangfold, evt 
“Handlingsplan for naturmangfold” kan være gode planer for vern av naturmangfoldet i 
kommunen. Verneområdene som finnes i kommunen (selv om forvaltningen er lagt til 
staten) må tas med i kommunens planer for naturmangfoldet.  

● Vi mener naturvern er den beste måten å nå bærekraftsmålene. Følgende punkter mener vi 
er mulig å nå med vår politikk.  

● 3 God helse og livskvalitet 
● 6 Rent vann 
● 7 Ren energi  
● 9 En industri og innovasjon som forbruker mindre natur, forurenser lite og får til en utvikling 

av infrastruktur med null utslipp og lave tap av natur 
● 11 Bærekraftig byer og lokalsamfunn / 12 Ansvarlig forbruk og produksjon / 13 Stoppe 

klimaendringene 
Målet om mindre klimautslipp og ingen tap av natur er selve målsettingen til miljøbevegelsen. 
Støtter man opp om våre målsettinger vil bærekraftspunktene 11/12/13 være oppnåelig.  

● 14 Livet i havet 
● 15 Livet på land 
● 17 Samarbeid  
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Figur – Alle 17 bærekraftsmålene  

 

● Konkrete innspill til planen 
o Hundelufteområder må legges inn i arealplanen. For å unngå løse hunder som 

kommer i konflikt med fuglelivet, skader husdyr eller forstyrrer annet vilt. 
o Ausvika, og andre verdifulle naturområder må sikres i konflikt med friluftslivet. 
o Ytre Salten Nasjonalpark må tas med i arealplanen 
o Det må lages en forskrift for fartsbegrensning i vann og vassdrag 
o Det må vurderes en ytterligere fartsbegrensning til sjøs.  
o Saltstraumen må få en ny og bedre plan som sikrer naturverdiene både til lands og til 

vanns, og som sikrer det enestående naturmiljøet i området.  
o Prosjektet Urbant Landbruk er vi positive til. Vi mener samtidig at målsettingen må 

være å ta vare på eller øke naturmangfoldet kombinert med matproduksjon. 
o Hele ny by området må være en del av planen slik at folk kan komme med innspill 

o Området på Kvalnes som er regulert til fritidsboliger  må vurderes på nytt.  

o Forholdene for syklende må bli bedre. Sykkelplanen bør tas med i arealdelen.  
o Miljø og naturvernorganisasjonene må få mer medvirkning lokalt.  

 

MEDVIRKNING OG KONKRETE MÅLSETTINGER 
Vi mener også denne gangen at medvirknings delen er svakt beskrevet og at vi ønsker at 
planprogrammet er mye mer konkret på hvordan organisasjoner og innbyggere kan få medvirke 
utover det som er lovpålagt.  
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Bodø kommune må i denne kommuneplanen sette ambisiøse og tydelige mål på hvordan vi skal ta 
vare på naturverdiene i kommunen. Det må lages en oversikt over alle naturverdier i kommune. 
Konkret kan vi begynne med hvilken arter og naturtyper vi har og hvilken av dem har vi et særlig 
ansvar for å ta vare på. Arbeidet med “Handlingsplan for naturmangfold” er vi glade for og vi 
håper denne blir sentral i den nye kommuneplanen.  

Lykke til med videre arbeid :-)  

 

Med hilsen  

Naturvernforbundet i Salten v/styret 
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postmottak@bodo.kommune.no 
 
          Bodø, 3. januar 2021 
Uttalelse til høring av planprogrammets arealdel jf. saksnr. 2020/5962  
Vi viser til Bodø kommunes høring av planprogrammets arealdel. Nettverket Bevar Parkveien 51 har 
følgende kommentarer til denne. 
 
Bodø kommune har tidligere hatt som utgangspunkt at Bodø barnehjem/Parkveien 
barnehage/Sentrum barnehage Parkveien ville være vernet i kraft av sin funksjon. Når barnehagen 
flytter ut, bør kommunen sørge for å videreføre dette gjennom å sørge for at tomta fortsatt er 
regulert til tjenesteytende formål. Eiendommen Parkveien 51 er med sin form og beliggenhet 
utmerket egnet som et bydelssenter, der det også er tilrettelagt uteareal for små barn. Med sin store 
hage, fungerer den som en grønn lunge i sentrum, dermed bør den også ses i sammenheng med 
kommunens grønnstrukturplan. Ulike formål som fremmer sosial bærekraft og ivaretar den 
samfunnsnytte som har kjennetegnet eiendommen til nå passer godt inn, eksempelvis Utekontakten. 
En slik bruk av eiendommen vil fremme trivsel, bolyst, folkehelse og være i takt med mange gode 
hensikter inkorporert i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 (side 4, 6, 13, 16-17, 19). 
 
Områdets staselige to-etasjers trehusbebyggelse fra før- og mellomkrigstida unngikk tyskernes 
bombing i mai 1940 og framstår som et enhetlig bygningsmiljø representativ for sin tidsepoke. 
Området er kjent som Plysjbyen siden det opprinnelig var et middelklassestrøk og ble regulert til 
bevaring i 2009. Husene er bevaringsverdige både som enkeltbygg og som område. Plysjbyen har 
regional og lokal verneverdi. Reguleringsplanen sikrer at bomiljøet bevares, og at fremtidige 
generasjoner får oppleve mellomkrigstidas bomiljø i Bodø by. 
  
Plysjbyen forteller om boformen i området for snart 100 år siden og hvordan det har blitt tilpasset 
dagens bruk uten store bygningsmessige inngrep. Vi må bort fra en praksis der vi river eller bygger 
inn alt som er gammelt. Da får vi en by uten særpreg og sjel, noe som rimer dårlig med status og 
funksjon som Europas kulturhovedstad. Vi minner om det ISOCARPs unge byplanleggere la vekt på da 
de besøkte Bodø for få år siden: Ta vare på, vis fram og være stolte av byens historiske særpreg! 
  
Den over 80 år gamle hovedbygningen i Parkveien 51 ble oppført av penger som aktive 
foreningskvinner i Bodø kvinneråd og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) samlet inn til beste for 
barn i Bodø. Fotograf og lokalpolitiker Louise Engen var initiativtaker og pådriver. Huset bærer også 
hennes navn, Louise Engens Minde, og framstår i dag som et monument over norsk kvinnehistorie, 
det eneste i sitt slag i Bodø. Det er så avgjort noe en kulturhovedstad kan være stolt av! 
 
Rulleringen av arealplanen er en god anledning til å se Parkveien 51 i sammenheng med resten av 
trehusmiljøet i kvartalet, og innlemme Parkveien i Plysjbyen. Det er et faktum at Parkveien 51 med 
sin historiske bakgrunn, sin byggestil og tomta med de mange store trærne tilfører Plysjbyen 
merverdi – både visuelt og kulturelt. Da Plysjbyen i 2009 ble vernet, skjedde dette utfra overordnede 
hensyn, ikke hensynet til den enkelte beboer/huseier. Parkveien 51 ble ikke innlemmet da, fordi man 
antok at den ville være vernet i kraft av sin funksjon. Dette er nå endret, i og med at barnehagen 
flytter ut. Utfra et prinsipp om likebehandling, er det dermed ingen prinsipiell forskjell mellom 
situasjonen til eier av Parkveien 51 i dag, og situasjonen til huseierne i øvrige Plysjbyen slik den var i 
2009. Nettverket Bevar Parkveien 51 mener det var en feil at Parkveien 51 ikke ble innlemmet i 
Plysjbyen i 2009, og ber om at dette nå rettes opp i inneværende planperiode.  
 
Med vennlig hilsen 
Nina Storhaug og Astrid Marie Holand  
for Nettverket Bevar Parkveien 51
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Hei
 
På vegne av Løding AS fremmes innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram for kommuneplanens
arealdel 2022‐2034, deres saksnr. 2020/5962. Vi er klar over at innspillsfristen er utløpt, men håper dere allikevel
kan ta dette innspillet i betraktning når dere merknadsbehandler innspillene til planoppstarten.
 
Løding AS innspill er knyttet til gnr. 70 bnr. 15 på Tverlandet og som i gjeldende kommunedelplan er avsatt til
næringsformål (signatur N6), se figur nedenfor. Området ønskes avsatt til boligformål i stedet for næring.  Det er
ønskelig at området kan benyttes til firemannsboliger/småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer.
Eiendommen er i prosess ift. overskjøting til Løding AS. Kontrakt er signert og det ventes på oppmålingsforretning.
 
Løding AS har vært i dialog med dere om dette ønsket flere ganger tidligere. Dere har da henvist til at dette må
avventes og avklares som del av rulleringen av kommunedelplanens arealdel (gjeldende kommunedelplan
innarbeides i denne).
 



 
 
Argumenter ift. en slik omregulering:

Området har karakter av å være et boligområde som forsterkes av et nærliggende grøntområde. Dette
understrekes også ved at BN3 er nylig bygd ut ift. boligformål.  
I lys av første kulepunkt vil  næringsformål representere noe annet og fremmet i området ift. dagens
situasjon.
Området har felles adkomst med boligområder på begge sider som setter sine klare begrensninger på
bruken av næringsområdet. Dette er fulgt opp i kommunedelplanen i bestemmelser som setter
begrensninger i forhold til tillatt generert støy, samt at det ikke tillates næring som genererer stor biltrafikk.
Det har vist seg svært vanskelig å finne næringsaktør(er) som kan etablere seg i området med de
begrensninger som ligger på området, ref. blant annet forrige kulepunkt.
Fremtidig omlegging av RV80 i tunnel vil på sikt bidra til lavere trafikkbelastning og støy fra dagens RV80.
Området ligger nær kollektivtransport (buss og tog) og andre sentrumsfunksjoner (butikk, restaurant, cafe,
apotek, skole, lege, etc).
God skolekapasitet i området.

 
Gøran Antonsen
Gruppleder Plan og landskap, avd Samfunnsteknikk
M.Sc./Sivilingeniør
Mob: +47 45 40 47 75
goran.antonsen@norconsult.com
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Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
Tel: +47 75 40 45 00
www.norconsult.no
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Innspill til oppstart og høring av planprogram for rullering av 
kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Bodø kommune  

Vi har mottatt varsel om oppstart og høring av planprogram for rullering av kommuneplanens 
arealdel 2022-2034, i Bodø kommune. Temaer i fokus for rulleringen er følgende:  

- Implementering av FNs bærekraftsmål, forsterkede miljøambisjoner og bærekraftige 
transportløsninger 

- Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken 
- Kommunedelplan for Tverlandet 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill ved 
oppstart og uttalelse til planprogram.  

Merknader 
Det er positivt at kommunen rullerer kommuneplanen og har tenkt til å fortsette med dette hvert 
fjerde år. Dette vil bidra til at planverket til enhver tid følger samfunnsutviklingen, samtidig som 
langsiktige mål etterstrebes. Den langsiktige tidshorisonten fremkommer av planens tenkte 
gjeldende periode fra 2022-2034.  
  
Slik det vises til i forslag til planprogram legger kommuneplanens samfunnsdel overordnede 
føringer for arbeidet med arealdelen. For å skape en helhetlig planlegging mellom samfunnsdelen, 
arealdelen og andre kommunale planer og strategier, anbefaler vi at sammenhenger kommer 
tydelig frem i planbeskrivelsen. Enkelte delmål i kommuneplanens samfunnsdel, kan ses å legge 
klare føringer for arealbruken, slik som delmål 3.1. «Det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk 
aktiv hverdag for alle i nærmiljøet». Og 7.6. «Videreutvikle Bodø som logistikknutepunkt mht. luft, 
havn, vei og jernbane.»   
  
  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 7 og 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål 
for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. 

Utredninger 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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Nordland fylkeskommune er opptatt av at planarbeidet skal legge til grunn tilgjengelig og 
beslutningsrelevant kunnskap. Utredningene skal bidra til å ruste Bodø for fremtiden og samtidig 
ivareta dagens interesser. Planprosessen og utredningene skal bidra til å avdekke ulike interesser 
som gjør seg gjeldende i avveininger av den fremtidige arealbruken. Derfor vil det være relevant å 
være åpen for flere innspill på utredningstemaer gjennom medvirkningsmøtene. Utredningene bør 
bidra til å løfte det samlede arbeidet med FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene i begrepet 
bærekraftig utvikling, den sosiale, økologiske og økonomiske dimensjonen. 

1. FNs bærekraftsmål 
Videre i planprosessen ber vi om en tydeliggjøring av hvordan FNs bærekraftsmål vil inngå i 
planen.

2. Parkering og mobilitet 
Det vises en del til parkeringsbestemmelsene og -politikken som kommunen har. Kommuneplanen 
for sykkel burde tas med i dette arbeidet. Kartlegging av stier og snarveier mellom bebyggelse kan 
inngå som en del av utredningene til dette området.

Fylkeskommunen er opptatt av at det i utredningen om mobilitet tas hensyn til hvilken rolle 
kommunen skal ta. Kommunen er en viktig premissleverandør for hvordan det tilrettelegges for 
mobilitet. Det kan for eksempel være areal avsatt til mikromobilitet, tilrettelegging for fremtidig 
infrastruktur (både ny teknologi og mobilitet) og en fleksibel gatestruktur som kan tar høyde for 
rask endring av bruk. Transportsektoren er i rask endring og vi ser stadig nye trender og drivere 
som påvirker valg både individer og organisasjoner tar. Fylkeskommune anbefaler derfor 
kommunen om å vurdere mobilitet i en bredere kontekst enn kun parkering. 

3. Ny bydel 
I planprogrammet nevnes at det vil gjøres utredninger i forholdet mellom sentrum og nye 
utbyggingsområder i den nye bydelen. Slike utredninger vil kunne bidra til å skape en 
sammenheng i byutviklingen og styrke den helhetlige planleggingen. Videre i planprosessen er det 
viktig å synliggjøre hvordan de to planprosessene henger sammen.  

4. Arealbruksendringer 
Det er positivt at kommunen ser gjennom eldre reguleringsplaner for å oppdatere disse etter 
dagens føringer og lovverk. For å ha en oversikt over og bidra til prioriteringer av 
arealbruksendringer bør det utarbeides et arealregnskap som så kan legges til grunn for et 
klimaregnskap. Arealregnskap og klimaregnskap vil være verktøy som gir kommunen samlede 
oversikter over arealbruk, nedbygging av arealer og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for klima 
på lengre sikt. I tillegg bidrar et arealregnskap til å dokumentere behovet for eventuelle nye 
utbyggingsområder.

For å sikre at strandsonen ivaretas bør kommunen kartlegge den funksjonelle strandsonen og 
legge inn en byggegrense mot sjøen. For en beskrivelse av hvordan dette kan gjennomføres viser 
vi til Plankonferansen webinar 2. Samt vår veileder funksjonell strandsone. Vi viser til 
Miljødirektoratet som har bidratt inn i en ny kartdatabase, økologiske grunnkart. En kartdatabase 
som skal bidra til bedre kunnskap om naturen.  
  
Rønvikjordene 

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/folg-plankonferansen-2020-digitalt-i-november-og-desember.1032633.aspx
https://www.nfk.no/_f/p34/i2c498bf1-db5b-4ebf-87a9-9f86abbf80ca/veileder-funksjonell-strandsone.pdf
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/#/
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Fylkeskommunen er grunneier på områdene hvor det er foreslått endring i forhold til arealformål i 
gjeldende plan. Fylkeskommunen ønsker dialog med Bodø kommune i planprosessen om hvordan 
Rønvikjordene og landbruket ved Bodø by burde utvikles videre.   
  
Landbruksnæringen 
Kommunen bør gjøre en nærmere vurdering av hvordan utviklingen av landbruket skal være i og i 
nærheten av Bodø by. Vi anbefaler derfor at det gjøres en utredning om behov og grunnlag for å 
drive by-nært landbruk i kommunen.  
  
Friluftsliv og Bodømarka 
Bodømarka er et aktivt brukt område som nærturterreng og rekreasjonsområde, til alle årstider. 
Samtidig er ikke alle turområdene like tilgjengelig for alle innbyggere i kommunen. Gjennom 
planprosessen bør det også kartlegges hvordan marka kan bli mer tilgjengelig og tilrettelegge for 
friluftsaktivitet slik som bla. Fiske, samt hvordan eventuell skogdrift kan sikres.  
  
Kommunedelplan Tverlandet 
Det er positivt at planprosessene for rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen 
for Tverlandet, ses i sammenheng. I arbeidet med kommunedelplanen bør aktiv medvirkning og 
fokus på ønsket utvikling for tettstedet, stå i sentrum. Vi anbefaler at kommunen legger opp til at 
utbygging av boligområder og arbeidsplasser skjer innenfor etablert tettstedsstruktur i Løding. 
Samt hvordan det er ønskelig at Tverlandet skal fungere sammen med Bodø som handels- og 
tjenestesentrum.  
  
Næringsliv 
Som en del av utredninger tilknyttet arealbruksendringer bør det kartlegges forventet næringsareal 
og hva næringslivet ser at de trenger i nær fremtid. 
  
Reiseliv og besøksforvaltning 
For alle de langsiktige målsettingene ved rullering av kommuneplanens arealdel, er det relevant å 
ta inn besøksforvaltning som tema og arbeidsverktøy. Slik som i arbeid med utvikling av kompakt 
by og et sterkt sentrum, Bodømarka som frilufts- og idrettsområde, ivaretakelse av naturverdier og 
landbruksnæringene, utvikling av distriktene og arbeid med ny by og ny flyplass. Besøkende, både 
de som kommer kortreist og langreist fra, kan bidra og være en ressurs for utvikling av det 
lokalsamfunnet Bodø kommune vil ha. Samt ivaretakelse av strender og marka rundt byen, 
fortsettelse av Bodø som knutepunkt for sitt nære omland, fylket og resten av landsdelen. For at 
reiseliv skal kunne være en sterkere ressurs er det viktig at det jobbes aktivt med 
besøksforvaltning inn i planarbeidet og det langsiktige arbeidet til kommunen. I arbeidet med 
parkering og mobilitet bør reiseliv ses som en del av dette. Siden en større del av næringslivet i 
Bodø er tilknyttet reisevirksomhet og turisme, bør besøksforvaltning være et 
av utredningstemaene i arbeidet med rullering av kommuneplanen.  

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen er i ferd med å jobbe fram en kartportal for 
besøksforvaltning. Målet er at den skal bli tilgjengelig for utvikling og testing i løpet av 2021. 

5. Andre utredningstemaer 
Blå-grønne strukturer 
Kommunen har en kommunedelplan for grønnstrukturer. Denne planen bør innarbeides i 
kommuneplanens arealdel, enten som temakart eller som en del av kunnskapsgrunnlaget. Det bør 
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også gjennomføres en kartlegging av blå strukturer slik som bekker og vassdrag, slik at disse kan 
tydeliggjøres eller bevares gjennom planen.   
 
Folkehelse
Som en del av folkehelsearbeidet og arbeid med sosial bærekraft, vil det være relevant å 
gjennomføre helsekonsekvensutredninger. Dette i forbindelse med etablering av nye 
utbyggingsområder. 

Klima og klimatilpasning 
Det fremkommer av planprogram at det vil være et fokus på reduksjon av klimagasser og at klima 
er et perspektiv inn i plan. Samtidig vises det ikke klart til hvordan dette perspektivet vil bli tatt 
videre med i planen. Forebygging av klimaendringer er et viktig arbeid dersom vi skal kunne nå 
FNs bærekraftsmål og håndtere et endret klima.  
  
Vi viser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps sitt verktøy kunnskapsbank. 
Kunnskapsbanken er ment å bidra til informasjon om og redusere risiko og sårbarhet for 
naturhendelser.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Nyere tids kulturminner 
Kulturminner og kulturmiljø blir kun nevnt en gang i planprogrammet. Vi forutsetter at temaet blir 
inkludert i konsekvensutredningen og blir hensyntatt i den videre planleggingen. Ivaretakelsen av 
kulturminner og kulturmiljø vil være en viktig faktor i kommunens ønske om å oppfylle FNs 
bærekraftsmål.  
  
Vi er klar over at det pågår et arbeid med en kulturminneplan for kommunen og vil anbefale at den 
nye arealdelen samordner seg med den pågående kartleggingen. Bodø sentrum har allerede et 
temakart av kulturminner- og miljøer. Dette bør videreføres, for eksempel i et større temakart som 
omfavner hele kommunen.  
  
De gjeldende bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for utbygging, byggehøyder og 
utforming bør videreføres i den nye planen. Videre bør bygninger som er regulert til bevaring i 
gjeldene planer videreføres og synliggjøres gjennom hensynssone H570 i kommuneplanens 
arealdel.  
  
Viktige kulturmiljøer og kulturlandskap bør synliggjøres og gis et vern i kommuneplanens arealdel 
gjennom bruk av hensynssone c), sone med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø SOSI-kode 
H570. Dette med tilknyttede retningslinjer for å ivareta interessene. Det kan kun knyttes 
retningslinjer til hensynssone c.  
  
Plan- og bygningsloven gir likevel anledning til å knytte juridisk bindende generelle bestemmelser 
til bestemte, konkrete arealer. Dette gir muligheter til å knytte generelle bestemmelser også til 
områder som ligger innenfor hensynssone c, og dermed til også å gi kulturminner som ikke er 
fredet et formelt vern. Det samme gjelder kulturminner/kulturmiljøer som omfattes av en 
temaplan/temakart.  
  
Generelle bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet 
kulturmiljø bør gis i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 7.  

https://kunnskapsbanken.dsb.no/
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Videre vil bestemmelser etter § 11-9 nr. 6, om landskap og estetikk, være et viktig virkemiddel for å 
ivareta hensynet til bl.a. kulturlandskap og byggeskikk. 
  
Fredete kulturminner fra nyere tid kan med fordel synliggjøres med hensynssone d), 
båndleggingssone (H730). 
  
Automatisk fredete kulturminner 
De arkeologiske kulturminnene representerer en ikke-fornybar ressurs, og svært mange av dem er 
ennå ikke kjent. Plan- og bygningsloven er det viktigste instrumentet for å sikre denne 
kulturhistoriske ressursen en god forvaltning. 
  
Fylkeskommunen ber om at § 1.12 i gjeldende kommuneplanens arealdel blir videreført. 
  
Vi er som sagt kjent med at det arbeides med en kulturminneplan for Bodø kommune. Dersom 
kulturmiljøer med automatisk fredete, arkeologiske kulturminner skulle bli framhevet i 
kulturminneplanen, bør kommunen sikre framtidig opplevelse av disse i landskapet de er en del av, 
gjennom aktiv bruk av hensynssone d), båndleggingssone (SOSI-kode H730) samt hensynssone 
c) sone med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø (SOSI-kode H570).  
  
Vi gjør oppmerksom på at det vil være mulig å få avklart byggeområder i forhold til automatisk 
fredete, arkeologiske kulturminner på kommuneplanplannivået. Som tiltakshaver vil kommunen da 
måtte dekke kostnadene ved registreringsarbeidet på vanlig måte, jf. kulturminneloven § 10. 
  
Det vises til egne kulturminnefaglige innspill fra Sametinget og Norges arktiske 
universitetsmuseum om henholdsvis samiske kulturminner og kulturminner under vann. 
  
Fylkesveg 
Vi vil anbefale at det vurderes adkomstmulighet til nye utbyggingsarealer allerede på 
kommuneplannivå. For å unngå kryssing av veg er det viktig utbyggingsområder ligger på samme 
side av vegen som eventuelle aktivitet. Utbyggingsområder anbefales dimensjonert etter vegnettet, 
dvs. at fremtidig utbygging knyttet til henholdsvis bolig, næring og offentlige anlegg, anlegges i 
områder der vegnettet er i stand til å håndtere øket trafikkmengde. Eventuelt at det er mulig å 
bygge ut/oppgradere vegnettet i tråd med ønsket utbygging. Årsaken er at siktkrav, 
stigningsforhold og utforming av kryssløsninger er elementer som er relativt arealkrevende og kan 
være vanskelig å løse på et senere tidspunkt. I områder som avsettes til utbygging, anser vi det 
som svært viktig at det settes krav til utarbeidelse av reguleringsplan.  
  
Videre må trygge og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende vurderes. Med dette 
menes at i lokalisering av områder til bolig må vurderes i forhold til barn og unges 
aktivitetsmuligheter og lekeområde, barnehage, skoler, grøntområde, utbygging av trygge 
skoleveger med mer. Vi anbefaler at dersom nye byggeområder ikke har gang- og sykkelveg bør 
det stilles rekkefølgekrav om at dette skal være etablert før det iverksettes nye tiltak i nye 
byggeområder. Gang- og sykkelveger må fremkomme av plankartet. 
  
Kommunen ønsker også i denne rulleringen å gjennomgå eldre arealplaner. Vi gjør oppmerksom 
på at dersom reguleringsplaner oppheves, så er en av konsekvensene at veglovens byggegrense 
gjelder i området. Dette vil kunne føre til at områder med tett bebyggelse kan få økt byggegrense 
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målt fra midten av fylkesvegen. I praksis betyr det at en del byggesaker ved fylkesveger også skal 
behandles etter veglovens § 29 mfl. hvor Nordland fylkeskommune som vegforvalter er 
vedtaksmyndighet.  
  
Nordland fylkeskommune arbeider med rullering av «Rammeplan for avkjørsler (1999)». Det kan 
bli enkelte endringer av holdningsklasser for noen av fylkesvegene. Det foreslås i rulleringen å ta 
inn differensierte byggegrenser (50 meter, 30 meter og 15 meter) langs fylkesveg i planen. 
Planbestemmelse § 6.1 i gjeldene arealdel bør derfor for fylkesveg endres til «Holdningsklasser på 
fylkesvegene skal følge den til enhver tid gjeldene Rammeplan for Nordland».   
  
Kommunen ønsker å fortsette satsingen på å sikre arealer som friluftsliv- og idrettsområde samt å 
sikre områdene som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift. Dersom utvikling av disse 
områdene medfører økt trafikk bør dette ses i sammenheng med eksisterende gang- 
sykkelvegnett, og at det has fokus på sikt i krysningspunkter/ kryss/ avkjørsler. For å unngå 
kryssing av veg er det viktig at parkeringsplasser plasseres på samme side av vegen 
som målpunktet. Videre må det settes av tilstrekkelig med areal slik at man unngår parkering på og 
langs veg. 
  
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på kommunens ansvar om å overholde Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) i egne arealplaner. 
  
Universell utforming er et satsingsområde for Nordland fylkeskommune og vi ber derfor om at 
planbestemmelse 1.15 «Universell utforming og tilgjengelighet» endres slik at den også omfatter 
vegformål.  
  
Reindrift 
Som en del av arbeidet med landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR), er det viktig 
å inkludere reindriftseierne i kommunen. Hensynssoner og trekkleier og flytteleier som 
fremkommer av temakart i tilknytning til gjeldende kommuneplan bør føres inn i den reviderte 
kommuneplanen. Det er viktig at kommunen ikke kun kartlegger boligområder, men også fremtidig 
fritidsboligområder. Ved kartlegging og utredning av aktuelle utbyggingsområder bør aktuelle 
reindriftseiere kontaktes. 
  
Planlegging i sjø 
I planprogrammet vises det til at det ikke vil være fokus på planlegging i sjøarealene. Selv om dette 
ikke er hovedfokusområdet ved denne rulleringen, anbefaler vi at planlegging i sjø og på land ses i 
sammenheng. Dette for å skape en helhetlig arealforvaltning og sikre bevarings- og 
næringsinteresser i sjø. Vi viser til en ny veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
om Planlegging i sjøområdene.  

Akvakultur
Både nasjonale og regionale myndigheter legger stor vekt på at kommunene i sin areal- og 
næringspolitikk skal tilrettelegge for utvikling av akvakulturnæringen innenfor bærekraftige rammer.  

Akvakulturnæringen omfatter tradisjonelle aktører innenfor oppdrett av laks og ørret, men det 
registreres også økende interesse knyttet til andre arter som hvitfisk, alger og en fornyet satsing på 
skjellproduksjon. For regionene tilhørende Salten og ellers i Nordland, opererer en rekke selskaper 
med fokus innenfor akvakultur og eksport av sjømat. Kommunen bør, i forbindelse med sitt 

https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf
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kommuneplanarbeid, aktivt involvere slike relevante aktører. Eksempler på tema i slik dialog med 
relevante aktører kan være lokalisering/koordinatfesting av eksisterende anlegg med fortøyninger 
og/eller arealer egnet for framtidige anlegg for ulike typer akvakultur og sjømatproduksjon i 
kommunens sjøområder.

Akvakulturkommunene i Norge vil framover få tildelt midler direkte fra Havbruksfondet. Størrelsen 
på disse årlige utbetalingene vil baseres på hver enkelt kommunes totale lokalitetsbiomasse samt 
kommunenes tilrettelegging for framtidig akvakulturvirksomhet gjennom arealplanarbeidet. 
 
Vannforvaltning
Godt vannmiljø er en forutsetning for alt liv på jorda og er en grunnleggende del av naturmiljøet, jf. 
FNs bærekrafts mål nr. 6 (rent vann og gode sanitærforhold), 14 (liv under vann), 15 (liv på land) 
og 17 (samarbeid for å nå målene).

Kommunen har et selvstendig ansvar for å følge opp vannforskriften, som sektormyndighet og 
arealmyndighet. For å følge opp vannforskriften og bærekraftsmålene i sin planlegging anmodes 
kommunen om å innarbeide vannmiljø som et vurderingstema i sin ordinære saksbehandling og 
kvalitetssikringssystemer. Dette kan gjøres ved å ta inn generelle retningslinjer, planbestemmelser 
og hensynssoner for arealplanlegging, noe som kan bidra til å sikre godt vannmiljø i 
kommuneplanen. Retningslinjer, bestemmelser og hensynssoner bør være i tråd med regional 
vannforvaltningsplan. Dette gjelder særlig i arealplaner som omfatter sårbare vassdrag og 
beskyttede områder etter vannforskriften. I bestemmelser til kommuneplanens arealdel og 
underliggende arealplaner kan det ved behov stilles rekkefølgekrav for å sikre at fastsatte mål for 
vannmiljø nås og at vannforekomsten ikke settes i risiko for å forringe miljøtilstanden.

Interkommunalt samarbeid bør vurderes ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av 
kommunegrensene.

Hva oppnår kommunen med dette?
Ved å vurdere vannmiljø og fastsatte miljømål i en tidlig fase i kommuneplanens samfunns- og 
arealplanlegging, legger man til rette for en samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltning av 
vassdragsmiljøet og omkringliggende arealer. Innarbeiding av retningslinjene vil bidra til at 
beskyttelse av drikkevannskilder, overvannshåndtering og tilpasning til konsekvenser av 
forventede klimaendringer ivaretas i kommunens planlegging. Videre vil oppfølging av 
retningslinjene muliggjøre oppnåelse av miljømålene for vann innen 2027 der dette trengs, og at 
man unngår forringelse av miljøtilstand der hvor miljømålene er nådd.

Regional plan for vannforvaltning i Nordland er nå under revisjon. Ny plan vil vedtas innen 
utgangen av 2021. I dette planarbeidet sees det også til revisjon av arealpolitiske retningslinjer for 
Nordland. I vedlegg I vises forslag til retningslinjer og bestemmelse i den nye planen for 
arealplanlegging, som kan påvirke vannmiljø.

Mineralressurser 
I Strategiplan for mineralnæringen i Salten heter det blant annet at kommunene i Salten skal jobbe 
for å få kjente mineralressurser med i arealplanene, samt aktivt prioritere uttak av byggeråstoffer 
så nært som mulig de store infrastrukturprosjektene i Salten. Strategiplanen er vedtatt av bystyret. 
Den vedtatte strategien bør legges til grunn for det videre planarbeidet og mineralressursene bør 
fremkomme av plankartet.  
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Rammer for planarbeidet 
I tillegg til nevnte føringer viser vi til følgende nasjonale og regionale retningslinjer eller planer som 
bør legges til grunn for planarbeidet:  

- Regional plan – Klimautfordringene i Nordland (revidert plan er nå på høring) 
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (planen er under 

rullering) 
- Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 
- Regional transportplan (det er meldt oppstart på rullering av denne planen)
- Regional folkehelseplan 
- Regional plan for landbruk 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Alle regionale planer og strategier finnes på våre nettsider. Statlige planretningslinjer er 
tilgjengelige hos regjeringen.no.   

Veiledning 
Konsekvensutredning 
I tråd med plan- og bygningsloven vises det til at det vil bli gjennomført konsekvensutredninger for 
nye områder som avsettes til utbyggingsformål eller endring av utbyggingsformål. Hvordan 
konsekvensutredningene vil bli gjennomført forventes opplyst videre i planarbeidet. Vi viser til at 
Miljødirektoratet publiserte den 14. desember en veileder for hvordan konsekvensutrede for klima 
og miljø.  
  
I tillegg til nevnte utredningstemaer bør særlig følgende tas med:  

- Reiseliv og besøksforvaltning 
- Bekker og vassdrag (blå strukturer) 
- Helsekonsekvensutredning

  
Digital plandialog 
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 
planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 
ber derfor kommuner og planleggere om å benytte seg av denne tjenesten. Send planforslag 
med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.    
  
Planprosess 
Det er positivt at kommunen legger til rette for medvirkning utover minstekravet i plan- og 
bygningsloven. Det vil bidra til bredere dialog, løfte ulike interesser og en mer helhetlig 
samfunnsutvikling. Inkludering av barn og unge er viktig i dette arbeidet, på lik linje med andre 
aldersgrupper. Vi viser til oppdatert veileder for barn og unge i plan og byggesak, fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet.  

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/plandokumenter/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-planretningslinjer-spr/id664274/
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
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Generelle bemerkninger 

- Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.  

- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes.

- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 
der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.   

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming 
av tilgjengelige og attraktive byrom. 

- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

Kontakter  
Tema  Navn  Tlf.  
Parkering og mobilitet  Siri Vasshaug   
Reiseliv og besøksforvaltning  Hanne Lykkja   
Fylkesveg Trude Mørk 75655219 
Mineralressurser Ola Torstensen   
Nyere tids kulturminner Grethe Kvam Vorvik 75650904 
Arkeologiske kulturminner Martinus Hauglid 75650526 
Friluftsliv Tomm Jensen  75650452 / 99478881
Akvakultur Stian Flengstad 47266944
 Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 
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Vedlegg I – Forslag til retningslinjer og bestemmelse i revidert regional arealpolitikk 
som kan påvirke vannmiljø

Forslag til arealpolitiske retningslinjer
Det framgår av plan- og bygningslovens § 1-8, første ledd; «I 100-metersbeltet langs sjøen 
og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser.» 

1. Vannmiljø
1.1. Regional plan for vannforvaltning bør innarbeides og detaljeres i kommuneplan og 
underliggende planer, basert på kunnskap om lokale forhold. Vannmiljø og vedtatte miljømål 
skal vurderes og hensyntas i planarbeid som kan påvirke vann. 

1.2. Elver og bekker skal som hovedregel ikke lukkes og skal bevares så nært opptil sin 
naturlige form som mulig.

1.3. I planer som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag, skal det vurderes 
om vassdraget kan gjenåpnes og restaureres.

2. Naturfare og klimatilpasning
2.1. Det bør ikke legges til rette for utbygging i områder med risiko for naturfare som for 
eksempel flom og havnivåstigning.

2.2. Vurderinger av vannmiljø må sees i sammenheng med føringer i Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

3. Overvannshåndtering
3.1. Planlegging skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det bør vurderes 
hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge flomødeleggelser og 
overvannsproblemer.

3.2. Overvannsløsninger skal ta hensyn til og fortrinnsvis forbedre stedets økologiske 
systemer og øke det biologiske mangfoldet.

3.3. Overvannsløsninger og avløpssystemer bør planlegges med tilstrekkelig kapasitet til å ta 
unna forventet økt nedbørintensitet og nedbørsmengde, gjerne med bruk av grønne 
infiltrasjonsområder og åpne vannveier.

4. Deponering av masser
4.1. Deponering av masser bør som hovedregel unngås nær sjø og vassdrag. Dersom det 
like vel åpnes opp for deponering av masser må krav om tiltak for å hindre avrenning av 
partikler og annen forurensning som kan påvirke vannmiljøet vurderes etter vannforskriften 
og annet sektorlovverk.

5. Grøntdrag og kantsoner
5.1. Grøntdrag og restarealer langs vassdrag skal som hovedregel bevares for å ivareta 
verdifulle kvaliteter knyttet til vannkvalitet, biologisk mangfold, og landskapsøkologiske 
korridorer og landskapselementer. 



5.2. Større landskapsøkologiske korridorer som ivaretar grøntstrukturer og blågrønne verdier 
i urbane områder bør tillegges særskilt verdi.

5.3. Andre områder av betydning for vannmiljø, som myr, våtmark, skog og ugjødsla mark 
bør tas hensyn til i planleggingen.

Bestemmelser og hensynssoner
6.1. Kommunene skal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for 
dagens og framtidas behov.
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INNSPILL STEINVOLLVEIEN 
 
RULLERING KOMMUNEDELPLAN TVERLANDET  
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 
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. 

(Forslag til planprogram, KPA 2022-2034) 

STEINVOLLVEIEN BOLIGFELT 
Steinvollveien boligfelt planlegges på eiendom 69/15. Hoveddelen av planområdet er avsatt til boligformål i 
kommunedelplan for Tverlandet (Nåværende boligbebyggelse, B6). Planområdet er på ca. 23,7 daa.  

Mulighetsstudie viser 44 boenheter fordelt på 4-mannsboliger av ulik størrelse. Dette gir muligheten for 
leiligheter med 2 til 3 soverom som vil kunne betjene en variert kundegruppe.  

  

mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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KOLLEKTIVTRAFIKK  
Bussholdeplass Tverlandet 
Avstand fra planområdet er 700m (8min ved gåing, 3min ved sykling) 
Linjer 4, 100, 200, 300 (Bodø lufthavn). Reisetid til sentrum er mellom 22 og 26 minutter.  
 
Togstasjon 
Avstand fra planområdet er 900m (9min ved gåing, 3min ved sykling) 
Reisetid 15min til Bodø stasjon 
 

SKOLER OG BARNEHAGER 
Tverlandet skole 
Fra skolestart 2019 ble Lødingen skole 1. -4. trinn og Tverlandet skole 5. – 10. trinn slått sammen og samlokalisert. 
Skolen har ca. 600 elever med 3 klasser per årstrinn. Det er god kapasitet. 
 

 
 
 
Avstand fra planområdet er 1,2 km (16 min ved gåing, 6min ved sykling) 
 
Løding barnehage 
Avstand fra planområdet er 1,5 km. 
Kommunal barnehage med 28 barn.  
 

BUTIKKER 
Extra Tverlandet 
Avstand fra planområdet er 240m (3 min ved gåing, 1min ved sykling) 
 
Rema 1000 Tverlandet 
Avstand fra planområdet er 1,2 km (16min ved gåing, 6 min ved sykling) 
 

IDRETT OG FRILUFTSLIV 
Planområdet ligger i nærheten (ca. 500m) fra Lødingmarka som klassifiseres som viktig friluftslivsområde. 
Videre ligger planområdet ca. 350m fra gamle Løding skole. Skolegården defineres som et svært viktig 
friluftslivsområde, og en grønnkorridor ut i marka.  

Tverlandhallen og Tverland kunstgressbane ligger litt sør for Tverlandet skole, og er dermed også godt 
tilgjengelig med sykkel (avstand 1,8 km eller 8min). Tverlandshallen brukes av Tverlandet IL, Bodin husflidslag, 
Tverlandet fotoklubb osv.  
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GANG- OG SYKKELVEG 
Som det kommer fram av bildet under er det et godt etablert nettverk av gang- og sykkelveger på Løding og 
Tverlandet. Planområdet er koblet til nettverket, og alle viktige elementer som er beskrevet i dette dokumentet 
er tilgjengelig gjennom gang- og sykkelveg.  

Planområdet er markert med rød sirkel, mens gang- og sykkelvegene er markert med grønn farge.  
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KONKLUSJON 
Steinvollvegen boligfelt ligger i tilknytning til eksisterende bomiljø, med gode gang- og sykkelforbindelser både 
til skole, barnehage, butikker og idrettsanlegg. Fra planområdet er det ca. 700 meter til nærmeste 
bussholdeplass, og derfra er Bodø sentrum litt over 20min unna.  

Det er et ønske å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på planområdet, da dette miljømessig er 
bedre enn frittliggende småhusbebyggelse som skaper mer bilkjøring per boenhet.  

Alle disse elementer er positive med tanke på å oppnå nullvekstmålet. Vi mener derfor at det nye planforslaget 
vil støtte under en god fortettingspolitikk og gi en god og bærekraftig utbygging for fremtiden.  

 

Med vennlig hilsen for 
NORGESHUS AS 
 

 

 

  

 
Simon Gervais 

  

Arealplanlegger   
Mobil 940 52 688  
E-post simon.gervais@norgeshus.no   

 

Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
Sentralbord: 815 73 500 

www.norgeshus.no 
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Fra: Ingrid Johanna Verbaan[ijv@nve.no]
Sendt: 18.12.2020 16:32:50
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 201708936-7 - Offentlig ettersyn - Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 og høring av planprogram -
Bodø kommune

Vi viser til varsel om oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og høring av planprogram datert
11.11.2020.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader
fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner
etter plan- og bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon, skred – styring av arealbruk

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon og skred.
Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og
sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til
flom-, erosjon- og skredfare.

Det er veldig bra og viktig at Bodø kommune i planprogrammet vises en bevist og aktivt holdning til klimaendringer og i
denne sammenheng implementering og forankring av FNs bærekraftsmål jf. Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023 .

Overvann – fokus på målrettet styring av arealbruken.

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder vann på
terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i vassdragene. Det er
viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på
selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en
flomdempende funksjon som bør bevares i størst mulig grad. Det vises til punkt 4.3 Statlige planretningslinjene for klima
og energiplanlegging og klimatilpasning Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i
byggeområdene må også avklares.

Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges.
Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi og . Miljødirektoratets overvannsveileder .

 
NVE har ingen videre innspill og ønsker Bodø kommune lykke til med videre planprosessen!
 
Hilsen,
 

Ingrid J. Verbaan
Seniorrådgiver
Skred‐ og vassdragsavdelingen ‐ Region nord

Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE)
Kongens gt 52‐54, Capitolgården, 8514 Narvik
Telefon: 22 95 95 95 (sentralbord), mobil: 47457426
E‐post: ijv@nve.no
Web: www.nve.no
 
 



 

Bodø kommune  
Byplan 
Postboks 319 
8001 Bodø 
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Saksnummer 2020/5962. Innspill til planarbeidet til ny kommuneplan arealdel 
2022-2034 
 
Innspill 1: Oppheving av samferdsels linje  

Innspillet gjelder eiendommene gnr. 43 bnr. 10 og gnr. 43 bnr. 788.  
 
Eiendommene ligger på nordsiden av rv80, i området Mørkved Sør. I gjeldende 
kommuneplan 2018-2030 er det på arealplankartet inntegnet en rød strek over eiendommen 
som ifølge tegnforklaring viser «hovedveg framtidig». Dette følger opp reguleringsplanen fra 
2012. På tvers over eiendommene er det gjennom reguleringsplan for Mørkved Sør, vedtatt 
19. april 2012 (planid 2524), avsatt en hensynssone for «båndlegging etter andre lover». I 
dette tilfellet gjelder båndleggingen areal for fremtidig forlengelse av rv80 østover.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d), jf. § 12-6, er en båndlegging i 
påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover (dvs. den type båndlegging 
som følger av reguleringsplanen for Mørkved Sør) tidsbegrenset til fire år.  
 
Hensikten med bestemmelsen er å gi rom for å få avklart om den båndlagte arealbruken skal 
følges opp i regulering etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk, samtidig som 
tidsbegrensningen setter en ramme for hvor lenge slike vurderinger kan pågå. Dette bl.a. av 
hensyn til forutsigbarhet og for å begrense ulempene som båndleggingen innebærer for eier av 
de båndlagte eiendommene.  
 
Bestemmelsen gir mulighet for å søke departementet om forlengelse i ytterligere fire år. 
Denne muligheten er etter hva vi forstår ikke benyttet her.  
 
Dette betyr at båndleggingen etter reguleringsplanen vedtatt i april 2012 bortfalt i april 2016. 
Båndleggingsperioden har ikke vært benyttet til å utarbeide en nærmere plan for veitiltaket. 
At det ikke har vært søkt om fristforlengelse bør kunne oppfattes som at det ikke lenger 
vurderes å være behov eller interesse for å utarbeide en mer detaljert veiplan.  
 



Når båndleggingsperioden nå er ute stilles det imidlertid spørsmål ved hvorfor den røde 
streken (samferdselslinjen) som markerer framtidig vei, er videreført i gjeldende 
kommuneplan.  
 
Videre kan det vises til reportasjer i lokal presse der det kommer fram at Nye Veier har 
overtatt prosjektet med forbedring av RV80 mellom Bodø og Fauske. Nye Veier viser til ny 
plan for framtidig vei langs eksisterende RV80.  
 
På bakgrunn av det overnevnte oppfordres kommunen til å ta markering av samferdselslinje 
som viser «hovedveg framtidig» over eiendommen, ut av framtidig kommuneplanen. Dette vil 
frigjøre ca 30 mål med næringsarealer i innfartsåren inn til Bodø.  
 

Innspill 2: Endring av framtidig boligformål 

Innspillet gjelder eiendommene gnr. 42 bnr. 9 
 
Eiendommen er delt i 3 teiger. Innspillet gjelder teig som ligger mellom Myraveien og 
Innstrandveien på sørsiden av RV 80.  
 
Tomten er i dag regulert som NLF, men har lagt som framtidig boligformål i kommuneplan 
gjennom de siste 3 planperiodene om ikke lengre.  
 
Sett i lys av utviklingen gjennom de siste årene i reguleringsområdet Mørkved Sør vil det 
være naturlig å åpne opp dette området for videre boligutvikling. Her kan man nevne ny skole 
i Mørkvedbukta, planlagt handelssted gjennom Mørkved handlespark samt nye boliger øst for 
området. Det kan også nevnes at nevnte boliger ligger i samme området som var definert som 
framtidig boligområde.  
 
Med bakgrunn i overnevnte oppfordres kommunen til å endre området til boligformål.  
 
 
Innspill 3: Høyt og lavt park 

 
Oppfordrer kommunen til å jobbe aktivt med å få til en «Høyt og Lavt» park i byen en eller 
annen plass. Dette er en aktivitetspark som er meget populær andre plasser i landet og trekker 
til seg småbarnsfamilier som turister i eget land. Området rundt Maskinisten kan være et egnet 
område for en slik aktivitetspark.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Reidun Fagermo 
Frode Fagermo 
 

Eirik Fagermo 
Martin Fagermo 



Fra: Odd Willy Hansen[owhansen@online.no]
Sendt: 04.01.2021 23:46:11
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: SAK 2020/5962 - AREALPLANEN

Vedlagt forslag til revisjon av arealplanen.
 
Forslaget gjelder nytt naustområde på Marvoll gnr. 91 bnr. 1 – eier Anna Hansen.
 
Naustområdet skal fortrinnsvis tilbys fastboende på Marvoll som i dag ikke har tilfredsstillende areal til dette.
 
Med hilsen
 
Odd Willy Hansen



30.12.2020Dato:

Nytt naustområde Marvoll 91/1

1:2500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N
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Fra: Odd Willy Hansen[owhansen@online.no]
Sendt: 05.01.2021 00:14:50
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: SAK 2020/5962 - AREALPLANEN

Forslag boligområde Marvoll 91/1 og 91/2
 
 
Vedlagt forslag til nytt boligområde på Marvoll.
 
Marvoll er den gården ved Saltstraumen som har hatt størst boligbygging de senere årene og flere har vært på jakt
etter boligtomt her.
 
91/1 eier Anna Hansen
91/2 eier Bjørn K. Bjørnsen
 
Grensene er omtrentlig og må justeres litt . Kommer tilbake til det med det aller første.
 
Med hilsen
 
Odd Willy Hansen





Fra: Odd-Are Kilvik[odd-are.kilvik@ventistal.no]
Sendt: 15.12.2020 10:28:04
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: dkilvik@hotmail.com[dkilvik@hotmail.com];Odd - Are Kilvik[odd-are.kilvik@hotmail.com];
Tittel: Saksnummer 2020/5962, kommunedelplan for Tverlandet

Hei
 
Vi bor i Sjøveien 6 på Tverlandet, og ønsker å legge inn noen synspunkter/innspill i kommunedelplanen for
Tverlandet.
 
‐Område avsatt til industri/næring ved Gunnars transport mellom Sjøveien og Langoddveien(hvor bakeriet ble
foreslått lagt):
Her håper jeg dere ser utfordringene med å etablere ny/mer industri i en allerede belastet og til tider farlig vei.
 
Vi ser daglig store trailere og personbiler som skaper uønskede og veldig farlige situasjoner. Det kan være fart,
rygging uten hjelpemann, tomgangskjøring, lossing/lasting av trailere midt på veien etc...
Krysset Sjøveien/Ørntuva blir brukt som rygge/snuplass for store trailere og personbiler med hengere som skal til
trelasten. Vi som bor i nærheten krysser fingre for at det ikke skjer en ulykke med verst tenkelig utfall her.
 
Når Gunnars transport ble etablert i sin tid, var det med klar tekst fra bedriften at det ikke skulle være støyende
arbeid mellom 2300‐0700, ikke arbeid i helgene og at all lossing/lasting skjedde innomhus da det kun var snakk om
mindre distribusjons‐biler.
Nå har det utviklet seg til store trailere som kommer og losser/laster 24/7, med den følge av irritasjon og ufred
rettet mot bedriften.
Vi og andre naboer har flere ganger ringt eier av bedriften eller/og politiet på grunn av støy fra kjøleaggregat på
trailer, trailer som står på tomgang eller støyende arbeid midt på natten.
 
Ivar Olsen trelast har åpningstider 09‐1700, og der er det ikke kvelds og nattarbeid, men her skapes det derimot til
tider kaotiske og farlige situasjoner på dagtid. Her bruker bedriften Sjøveien som losse/lasteområde for varer, og
vi har vært vitne til flere farlige situasjoner med både fotgjengere og biler.
Ser også at de søker om å kjøpe mer tomt for å utvide bedriften mot Tverlandsveien, hvordan vil det da bli med
oversikten i krysset Tverlandsveien/sjøveien?
 
Tverlandsveien og Sjøveien blir brukt som skolevei av mange, og her ligger også en ambulansesentral som er
avhengig av rask utrykning og fri kjørevei når det gjelder.
 
Nå er det vanskelig å flytte/fjerne allerede etablerte bedrifter her, men vi ønsker ikke at det skal komme nye
næringer/industribygg eller utvidelser hvor det vil bli økning av tungtrafikken langs Tverlandsveien/Sjøveien
 
Forslaget mitt for resten av dette området er at det etableres et boligfelt med lavhus, kanskje et selvbyggerfelt for
familier som vil etablere seg her.
Når det gjelder næring/industri tomter på Tverlandet, foreslår jeg å se på området rundt gamle steinbruddet og
gamle forsvarslagret rett nedenfor. Perfekt forhold for logistikk/tilgjengelighet og tilrettelegging av ny
næring/industri.
 
Jeg vet jeg at flere av naboene i Sjøveien/Ørntuva/Ljøshaugen  har samme synspunkt som oss, og vi håper disse
blir tatt med videre i ny kommunedelplan for TverlandetJ
 
 
 
Mvh
 
Odd–Are og Dagrunn Kilvik
Sjøveien 6
8050 Tverlandet



Fra: Ritas e-post[rito2@online.no]
Sendt: 03.01.2021 20:40:02
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnummer 2020/5962

 
 
Jeg vil med dette si at jeg og min mann er sterkt uenig i at jordene i området B13 skal bli ødelagt av boligområdet.
Tverlandet er et området i vekst og med så mye folk er det svært viktig å ha et friareal som vi har nå.
 
Det er viktig for folk og dyr å ha et friområdet å koble av på. Det er svært mange som sliter med psykiske(og fysiske)
utfordringer, og det å ha en plass å gå ut på et veldig viktig. det aktuelle området er i daglig og ukentlig ruk av svært
mange, jeg ser med egne øyne folk, dyr, skoleklasser, barnehager som bruker dette området.
Bonden som dyrker gress og alle andre som bruer dette området, MÅ få beholde denne plassen for fremtiden.
--
Mvh,
Pål og Rita Schjetne. Fitjanveien 21 A og B



Fra: Christian Klette[chklette_@hotmail.com]
Sendt: 20.11.2020 10:49:27
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill til revidering av arealplan

Hei!

Som eier av gnr.227/bnr.13 ønsker vi at denne eiendommen blir tilbakeført til boligtomt som den var tenkt da
den ble utskilt i 1952. I kartet er den vist som dyrket mark. Så vidt oss er bekjent med ble aldri denne tomten
søkt om å bli dyrket mark, men siden det aldri er bygget noe her har den blitt brukt til det formålet.

Legger ved skylddelingen datert 14.07.1952 som viser at tomten skal anvendes til byggetomt. 

Grunnen for at vi ønsker denne registret som boligformål er med tanke på å bygge hus der selv en gang
og/eller sette opp utleieboliger som det er mangel på her inne.

mvh
Ragnhild og Christian Klette



Fra: Roar Wiik (wiikroar@gmail.com)
Sendt: 25.11.2020 20:28:52
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: saksnummer 2020/5962
Vedlegg: 
Heisann

Jeg er opptatt av byplanlegging og har derfor noen innspill til arealplanen. 

Restavfall transporteres ofte langveis, og generelt søppel har lang reisevei. Skal vi bli mer miljøvennlig, er det viktig at
søppel blir gjenvunnet på best mulig vis. Jeg mener derfor det burde være flere fabrikker som kan gjenvinne lokalt. 

Batterifabrikk hadde ikke vært så dumt. Skrikende behov i markedet.

Sjøvarmeanlegg og utnytte solenergi er lurt

Med ny flyplass og mulig kai for store båter, mener jeg det ville vært lurt å se på muligheten for å ha vei under bakken
fra flyplassen og til rv80. Det vil gjøre det bedre for fotgjengere/syklister i byen, og legge til rette for mer grøntareal.
Kanskje parkeringsplass under bakkenivå kunne bidratt til å skape mer grøntarealer på overflaten.

Nytt kaianlegg. Er skrikende behov for båtplasser i byen. Enorme ventelister.

Dette er noen av punktene jeg har på hjertet.

Vennlig hilsen

Roar Wiik
Engasjert samfunnsborger



Fra: Rolf Lennart Stensø[rolf.lennart.stenso@nrk.no]
Sendt: 15.01.2021 15:54:58
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: saksnummer 2020/5962

Hei
Jeg ønsker å komme med et innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2022 – 2034.
 
Jeg ønsker at eiendommen 110/8 på Valnes, som er en øy, endres fra LNFR areal til hytteområde.
 
Dette er en øy, der jeg er grunneier på hele øya.
Jeg forsøkte å merke dette av i Bodø kommunes eget kart på hjemmesiden, men pga det spesielle programmet
dette er i, fikk jeg ikke kopiert det over på min maskin.
 
Jeg er også klar over at fristen var 4. januar, men forsøker allikevel. Etter råd fra Marianne Siiri.
Med vennlig hilsen
Rolf Lennart Stensø 
Mobil: +47 98427119 

 



Innspill Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034       Saksnummer 2020/5962 

 

Salten Naturlag er en forening som blant annet har som formål å arbeide for bedre bruk av naturen 
og naturressursene. Vi ønsker også å stimulere til opplæring og forståelse for natur og naturvern, 
samt bidra til undersøkelser og registreringer for å høyne kunnskapen om naturen og 
artsmangfoldet. Vi søker på den måten å bidra til bedre planlegging av verneverdige områder. 

Dermed er det naturlig for oss å komme med en uttalelse til Bodø kommunes arealplan.  

 

Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, fugler, dyr og sopp. 
Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Arealnøytralitet er således et ideal. 
Flakstad kommune har vedtatt dette og er et forbilde! 

Dermed er det av stor viktighet at Bodø kommune er sitt ansvar bevisst og har/ skaffer seg en god 
oversikt over de enkelte naturtyper som finnes i kommunen og miljøstatus for disse, samt 
utviklingen. Et slikt arealregnskap kan inneholde;  

 Miljøstatus for hver enkelt naturtype i kommunen, inkludert naturtyper som er blitt mer eller 
mindre borte; gjenværende omfang og økologisk kvalitet, positiv/negativ trend. 

 Vurdering av hvilke naturtyper det ikke skal være rom for mer utbygging eller andre 
arealendringer. Gammel naturskog, myr og annen våtmark, artsrikt kulturlandskap, 
kystområder og «bymark» kan være eksempler på slike naturtyper. 

 Oversikt over hvor det er behov for restaurering/kompensering for å bevare biologisk 
mangfold og opprettholde økologisk funksjon. 

 Oversikt over hvor det er behov for ytterligere kartlegging. 
 Historisk oversikt over arealendringer. 

 

Vi ber om at Bodø kommune har et bevisst forhold til arealforvaltningen slik at vi unngår en bit-for-
bit-nedbygging av naturen. Vi trenger økosystemer som fungerer! 

 

Bodø kommune utarbeider i disse dager selv en «Handlingsplan for naturmangfold». Det er naturlig 
at denne blir lagt vekt på under utarbeidelse av arealplanen.  

 

På vegne av Salten Naturlag 

Tone Bentzen  

Bodø 2.januar 2021



Fra: Per Thomas Kuhmunen (saltfjellet.rbd@gmail.com)
Sendt: 18.11.2020 11:02:06
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Mats Jonas Pavall

Emne: saksnummer 2020/5962
Vedlegg: 

Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 ‐ 2034 og høring av planprogram, Bodø kommune.
Høringsfrist 04.01.20.

Vi har diskutert saken på styremøte 15.11.20 og har følgende innspill: 

Vi i Saltfjellet Reinbeitedistrikt synes det er svært positivt å se at reindrifta er særskilt nevnt både når det gjelder
innspillsmøter og i forbindelse med konsekvensutredningen. Alt areal sør for Saltenfjorden er del av vårt
beitedistrikt, og vi har også en god del rein som svømmer over på Strømøya. Vi ser derfor frem til å kunne komme
med våre innspill etter hvert som arbeidet med revisjonen kommer i gang.

Vi har mange områder av stor betydning for oss i Bodø kommune. Vi vil vurdere disse og blant annet se på om vi
mener det er behov for å avsette noen av disse til LNFR sone 1 områder med hensynssone reindrift.

På vegne av Saltfjellet rbd

Eli Forthun

Sekretær

 



 

Saltstraumen kommunedelsutvalg har i møte 13.01.21 i PS 21/1 vedtatt dette innspillet til 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 

 

 

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 

Saltstraumen kommunedelsutvalg vil gi følgende uttalelse: 

 Arealet rundt Hellevik skole er i gjeldende arealplan markert rødt – offentlig. 
Bystyret har vedtatt at en del av tomta skal selges til boligformål. Dessuten er det 
inngått avtale med Saltstraumen idrettslag og Saltstraumen sanitetsforening om 
avtale/erverv av resterende arealer. Kartet må oppdateres i forhold til dette.  

 Tidligere «Prestebolig» på Knaplund står fortsatt som offentlig. Endres til bolig. 
(Tilhører kommunedelplanen) 

 Områdene sør for Saltenfjorden og Skjerstadfjorden i Bodø kommune skal være 
definert som vindmøllefrie områder. 

 SKDU er opptatt av at det skal komme fram i arealplanen at spredt boligbygging i 
distriktene skal kunne skje. I dagens arealplan har noen bygder fått inntegnet soner 
hvor det kan legges til rette for dette. Dette gjelder etter vårt syn noen tilfeldig 
valgte bygder og tilfeldige satte formålsgrenser. Kommunedelsutvalget mener at 
bestemmelser om spredt boligbygging skal gis en mer generell utforming og gjelde 
alle bygder i sørkommunen.  

 Det er registrert uoverensstemmelser i kartene for kommunedelplanen, 
områdeplanen for Saltstraumen og reguleringsplaner i området. (Gjelder 
kommunedelplanen). Bes tatt om i eget møte mellom Byplan og SKDU. 

 Vi mener det er nødvendig at kommunedelplanen for Saltstraumen blir tatt opp til 
ny revisjon. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Edvardsen 

Utvalgssekretær 

Politisk sekretariat 

 

Telefon: 75 55 79 10/ 911 72 622 

ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no 

mailto:ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
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Uttalelse til oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 
2034 og høring av planprogram, Bodø kommune  
 
 
 
Vi mottok brev fra dere 10.11.20 
 
Kommunal planlegging skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv jamfør PBL § 3-1. Sametinget registerer at Bodø kommune søker å ivareta 
reindriften i arealplanarbeidet ved å ta i bruk eksisterende kunnskap og medvirkning fra 
reinbeitedistriktene, blant annet. Vi kan ikke se at det er fokus på å sikre kulturminner 
og miljø, herunder samiske, i planforslaget. Vi noterer oss at det ikke er henvist til 
særskilte veiledere eller retningslinjer i planforslaget. Vi vil likevel be om at Bodø 
kommune tar i bruk Sametingets planveileder, som nå er revidert og innebærer 
veiledning for konsultasjonsloven som er på vei til Stortinget for vedtak.  
 
Reindrift 
Sametinget er positive til at Bodø kommune setter dialog og arealhensyn for  
reindriftsnæringa på dagsorden i planforslaget. Vi minner om at reindriften er sentrale 
kulturbærere og i fåtall Bodø kommune. De er presset med tanke på tilgjengelig arealer 
innad i kommunen og selv små inngrep vil kunne få store følger for deres drift. Duokta 
reinbeitedistrikt er særlig berørt av dette. Vi minner Bodø kommune om at det er viktig 
med tidlig og åpen dialog  med reindriften hvor prosess, vedtak og utøvelse av planen 
fører til at deres drift ikke hindres eller ytterligere ødelegges. 
 
Vi vil også anbefale at yrkesgrupper knyttet til tradisjonelt fiske og utmarksnæringer i 
kommunen taes med på egne møter for å få frem deres synspunkt tidlig og på en god 
måte. De kan også være viktige samiske kulturbærer for næring i kommunen hvor det 
er viktig å forebygge konflikt og samtidig sikre arealer for deres tradisjonelle 
virksomhet.  
 
Samiske kulturminner   
Sametinget minner om at kulturminner og miljø må ses i sammenheng med planlagte 
arealformål slik at den blir et godt verktøy for arealplanleggingen. Vi ber om at dette 
hensynet tas inn og synliggjøres i planprogrammet. Vi minner om at Sametinget er 
forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner samt at Bodø kommune også har 
faglige ressurser inne bygningsvern som kan bidra faglig i dette arbeidet.   
 
Medvirkning 
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig i planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347 

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 

mailto:samediggi@samediggi.no
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utmarkslag, Iaksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. 
Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt 
dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne 
sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil derfor kunne være 
nyttig.   
 
Vi minner om at ifølge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det 
kommunen å "sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". 
Sametingets planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem 
planer bør "iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå 
informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder 
samiske barn".     
 
Konsultasjonsloven som verktøy for å forebygge konflikter  
Det er nå varslet fra departementet at konsultasjonsloven er på vei til Stortinget for 
vedtak. Dette skal være et konfliktforebyggende tiltak for dialog og medvirkning der 
kommuner og fylkeskommuner har plikt i å konsultere samiske interesser i tiltak hvor 
de berøres. Kjennetegn for en konsultasjon er at partene som møtes søker å oppnå 
felles forståelse, er åpen og gir full informasjon og skal foregå i god tro med mål om 
enighet om tiltak. Det kan avvikles flere konsultasjoner, formålet bør være at det 
oppnås enighet i saken, eller at en blir enig om hva en skal være uenig om. Protokoll 
skrives i en tradisjonell konsultasjon der partenes vurderinger og konklusjon tas inn. 
Denne skal følge saken og legges ved om partene ønsker det.  Sametinget anbefaler å 
ta i bruk konsultasjon som verktøy i arbeidet med arealplanen. Konsultasjon vil også 
være til god nytte i arealplansaker der  konfliktene er mer tilspisset. Sametinget vil 
kunne være behjelpelig med råd i denne sammenhengen.  Her kan dere lese mer om 
saken og høringen som har vært i forbindelse med konsultasjonsloven:  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-folger-opp-stortingets-
vedtakogsender-forslag-om-a-lovfeste-samenes-konsultasjonsrett-pa-
horing/id2680357/       
 
  
 
Sametinget ønsker Bodø  kommune lykke til videre med arbeidet for kommuneplanens 
arealdel. 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Bodø kommune 972418013 8001 BODØ 
 
Kopiija / Kopi til:    
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8003 BODØ 
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 
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Bodø kommune 
Postmottak@bodo.kommune.no 
Postboks 319 
8001  Bodø 
Norge 
 
 

Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato 

2020/5962 04.01.2021 
 

Bodø, 03.12.2020 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BODØ KOMMUNE 2022 - 2034  

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, ønsker vi å fremme forslag om 
utvidelse av et område avsatt til fritidsbebyggelse. Dette arealet har tidligere vært større, men ble 
ved kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 betydelig redusert. 

Vi vil søke Bodø kommune om å utvide arealet avsatt til «fritidsbebyggelse» på eiendommen 
gnr/bnr. 115/2.  

Høsten 2020 ble reguleringsarbeidet igangsatt for eiendommen gnr/bnr. 115/2 i Bodø kommune. 
Arealet for området avsatt til fritidsbebyggelse er om lag 19 000 m2. Det hadde vært ønskelig med et 
noe større areal som kan gi en bedre arrondering av terrenget slik at det vil være enklere å planlegge 
et hytteområde med felles adkomstveg mellom bebyggelsen.  

 

Figur 1 Viser omtrent størrelse på areal avsatt til fritidsbebyggelse 
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Figur 2 Viser ønsket tilleggsareal til fritidsbebyggelse på eiendommen gnr/bnr. 115/2 

Ved å tillegge et areal på om lag 9000 m2 vil planleggingen av området kunne gjøres lettere da vi vil 
slippe å gå utover formålsgrensen til fritidsbebyggelsen. En slik arealutvidelse vil medføre at en felles 
adkomstveg, og et felles båtutslipp for hyttefeltet kan planlegges på en god måte.  

Det er tenkt at hytter kan etableres i to rader med felles veg mellom radene. Denne vegen planlegges 
også som adkomst til felles båtutslipp ved vannet.  

Det er naturlig for fritidseiendommer nær sjø og vann å ha mulighet for adkomst til- og aktiviteter på 
vannet. For å kunne realisere dette bør området utvides til vannet. Det er ønskelig at 
hytteeiendommene skal få mulighet å sette ut båt ved etablering av et enkelt felles båtutslipp ved 
vannet. For å komme til et slikt båtutslipp må det etableres en enkel veg og snuplass for bil med 
henger. Slik avgrensningen foreligger i dag er det ikke tilkomst til vannet fra området avsatt til 
fritidsbebyggelse. En felles adkomstveg til alle hyttene skal etableres både mtp. varelevering og 
adkomst for utrykningskjøretøy.  

Hytteområdene, Roven og Vågsbotn har avsatt arealformål «fritidsbebyggelse» ned til vannlinjen. 
Disse hytteområdene ligger i umiddelbar nærhet til det område som nå planlegges. Vi mener det ikke 
burde gjøres forskjell på områdene da de i utgangspunktet skal tilby de samme funksjonene og dekke 
de samme behovene i det samme markedet.  
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De arealene som ble redusert er bratt terreng med varierende vegetasjon.  

 

Figur 3 Viser vegetasjon i planområdet og tilgrensende hyttefelt Roven 

 
 
 

 
Figur 4 Viser aktuell teig av gnr/bnr. 115/2 i Bodø kommune. Deler er avsatt til fritidsbebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 

Roven hyttefelt i grense 
mot eiendommen gnr/bnr. 
115/2 i Bodø kommune 

Nytt planområde 
eiendommen gnr/bnr. 
115/2 i Bodø kommune 

Tidligere avsatt areal til 
fritidsbebyggelse. I dag er 
det avsatt til LNFR 

Område avsatt til 
fritidsbebyggelse. Det 
foreligger ikke adkomst til 
vannet 
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Som figuren viser, er store deler av den dyrka marka og produktiv skog øst i området avsatt til 
fritidsbebyggelse. Det som står igjen i området vi ønsker avsatt til fritidsbebyggelse, er innmarksbeite 
og deler av produktiv skog.  
 
Dette er areal som fra grunneiers side ikke kommer til å driftes som skogsareal eller beiteområder. 
Det har så langt vært drift på den dyrka marka.  
 
Det har vært dialog med Statens vegvesen for å avklare muligheter for avkjørsel fra RV. 80 til 
planområdet. Statens vegvesen har gitt uttrykk for at en avkjørsel, under vilkår vil bli godkjent for 
inntil 9 fritidseiendommer innenfor planområdet.  
 
Med dette som bakgrunn håper vi dere tar hensyn til innspillet i arbeidet med kommuneplanen. 
Dette vil være av stor betydning for det videre reguleringsplanarbeidet og utviklingen av området. 
 
 
Med vennlig hilsen 
S-EiendomConsult 
 
 
 
Vidar E. Solvang Sæbø 
 
Innehaver / konsulent 
S-EiendomConsult 
Mob.:   (+47) 909 92 563 
Mail: visa@s-eiendomconsult.no 
Web: www.s-eiendomconsult.no 

Figur 5 Viser arealfordeling etter NIBIO sitt gårdskart 
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Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 -2034  

(saksnummer 2020/5962) 
Skjerstad kommunedelsutvalg behandlet saken i møte 14.01.2021 og har følgende innspill til 
oppstart av kommuneplanens arealdel 2022-2034. 
 
Vestvatn: 
På vegne av Vestvatn alpinanlegg ønskes det at det blir satt av areal til skivei – alpintrase mot 
Karbøl. Vestvatn alpinanlegg har et prøveprosjekt i samarbeid med tre berørte grunneiere. Dette vil 
gi en lang og lett nedfart slik at nybegynnere får en enklere nedfart i alpinanlegget. Etter vinterens 
prøveprosjekt vil det avgjøres om den er brukbar for skikjørere og om en går videre med prosjektet. 
 
 

 
 
 
 

Dato:   ..........................................................19.01.2021 
Saksbehandler:   ..............................Susanne Estensen               
Telefon direkte:   .........................................99 36 08 75 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .......................................................5165/2021 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2019/7323 
Arkivkode:   ..............................................................033 
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Misvær sentrum: 
Skjerstad kommunedelsutvalg gir innspill på vegne av grunneier Jan Are Pettersen. 
 
I Misvær sentrum vurderer Coop Nordland å bygge ny butikk. Dette på grunn av at dagens butikk 
har gamle lokaler som ikke egner seg for videreutvikling. Butikken vurderes bygd på andre siden av 
veien, hvor det allerede er etablert parkeringsplass. Området det vurderes bygd på er regulert til 
bolig/forretning og LNRF område.  Det ønskes at området omgjøres til Næring ved eventuell 
bygging av ny Coop butikk. Tilbakeføring av areal til LNFR vil bli nedenfor bensinstasjonen, mot 
elva. Coop Nordland har dialog med grunneier i saken. 
 

 
 

Med hilsen 
 
 

 Susanne Estensen  
 Nærmiljøleder Skjerstad og Misvær  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 
Kopi til: 
Ingrid Lien    
Ingvild Gabrielsen    

Jan Are Pettersen 
Arne Berg 
 
 
 



Fra: leder@sa.slektogdata.no[leder@sa.slektogdata.no]
Sendt: 03.01.2021 23:22:52
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnr 2020/5962 Uttalelse til høring planprogram arealplan

Slekt og Data ‐ Intern, unntatt offentlighet

Uttalelse til høring av planprogram arealplan jf saksnr 2020/5962

Det vises til Bodø kommunes høring av planprogrammet til ny arealplan.

Kommuneplanens arealdel må også ta vare på personal‐ og lokalhistorien i Bodø. 

Herunder materielle kulturminner som gravminner ﴾t.d. Anna Benonis grav﴿, hus ﴾t.d. Ormen Lange,
Parkveien 51﴿, offentlige og private arkiver, samt viktig elementer som parker, krigsminner, kvinner‐ og barns
historie.

Dessuten immaterielle kulturminner som kan knyttes til fysiske elementer i kommuneplanens arealdel,
historiske personer, hendelser og fortellinger.

Bodø, 03.01.2021,

Med vennlig hilsen
Mona Irene Engelien
leder, Slekt og Data Salten
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Uttalelse til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 

og høring av planprogram 

Vi viser til deres brev datert 10.11.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger. 

Bodø kommune har startet opp arbeid med ny kommuneplanens arealdel. Samtidig er 

planprogrammet på høring. Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2018, mens 

kommunedelplanen for Tverlandet ble vedtatt i 2014. Planarbeidet skal gå over to år og det 

forventes planvedtak i juni 2022. 

 

Fokusområder. 

Ved rullering av arealdelen vil fokustema være: 

 Implementering av FNs bærekraftsmål, forsterke miljøambisjoner og bærekraftige 

transportløsninger. 

 Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken. 

 Kommunedelplan for Tverlandet. 

 

Planprogrammet. 

Planprogrammet er utarbeidet for å beskrive hvordan Bodø kommune vil tilrettelegge 

arbeidet med ny arealdel. Her er det beskrevet målsettingen med planen, hvilke temaer som 

behandles, hvordan arbeidet organiseres, hvilke utredninger som skal gjennomføres, 

muligheter for medvirkning og hvilke frister og milepæler som gjelder for arbeidet. 
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Planprogrammet beskriver at nye områder som avsettes til utbyggingsformål eller endrer 

utbyggingsformål skal konsekvensutredes. Vi forutsetter at det gjøres konsekvens-

utredninger av relevante temaer og mener at temaet Trafikksikkerhet må være med som eget 

utredningstema. 

 

Ny eller endret arealbruk langs rv. 80. 

Dersom det planlegges ny arealbruk eller endret arealbruk langs riksveg 80, må Statens 

vegvesen involveres på et tidlig stadium, slik at det kan planlegges omforente løsninger. 

 

Fremtidig veglinje for rv.80. 

I kommunedelplanen for Tverlandet er fremtidig veglinje for rv. 80 tydelig vist og det er lagt 

på hensynssoner for henholdsvis tunnel og veg i dagen. Hensynsoner med tilhørende 

bestemmelser anskueliggjør restriksjonene for bygging nær den fremtidige vegtraseen, slik 

at traseen ikke blir bygd igjen. Vi ønsker at dette prinsippet videreføres også i den nye 

kommunedelplanen og i hovedkartet. På den måten blir arealplanen mere entydig og lettere 

å forstå for alle brukerne av planen.   

 

KVU Ny by Bodø -transportsystemer. 

Statens vegvesen har nylig langt frem konseptvalgutredning (KVU) Ny by Bodø -

transportsystemer. Den omhandler strategier for transportsystemet i Bodø, inkludert Ny by 

Bodø fram mot 2060. Når Samferdselsdepartementet har besluttet konsept for 

riksvegtilknytningen til ny lufthavn, bør traseen legges inn i kommuneplanens arealdel. 

 

Arealregnskap. 

Ved forrige revisjon av arealdelen ble en del utbyggingsarealer tatt ut av planen fordi de ikke 

lengre var aktuelle. For å få en oversikt over kommuneplanens utbyggingsarealer og behovet 

for fremtidige utbyggingsarealer, anbefaler vi at Bodø kommune lager et arealregnskap i 

denne revisjonen av arealdelen. 

 

Vi ber Bodø kommune ta med våre innspill i det videre planarbeidet. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

seksjonssjef Jørn Øines Olsen 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022-2034 og høring av 
planprogram – Høringsuttalelse 
 
 
Vi viser til deres varsel fra 10. november 2020 om oppstart av planarbeid og høring av forslag til 
planprogram i ovennevnte plansak. 
 
Statsbygg eier og forvalter flere eiendommer for statlige virksomheter i kommunen. Disse er: 

 Bodø fengsel i Hålogalandsgata 91 (gnr. 138/bnr. 748) 
 Overgangsboligen til Bodø fengsel i Hålogalandsgata 91 (gnr. 138/bnr. 859) 
 Bodø trafikkstasjon i Stormyrveien 30 (gnr. 38/bnr. 299) 
 Nord Universitet (gnr. 42/bnr. 488, 706, 773, 808, 855, 891, 892, 893, 894, 895 og 896) 
 Marinbiologisk anlegg i Mørkvedbukta 26 (gnr. 42/bnr. 546) 

 
I tillegg har Statsbygg ansvar for oppføring av et nybygg for Nord Universitet (Blått bygg) sør for 
Universitetsalléen. 
 
Vi ber dere sikre de nevnte statlige virksomhetene og byggeprosjekter i kommuneplanens arealdel, samt 
åpne for utviklingsmuligheter på Statsbyggs eiendommer. 
 
Når det gjelder overgangsboligen til Bodø fengsel, kan salg i markedet eller ombruk bli aktuelt. Det er 
derfor ønskelig for staten at eiendommen avsettes til formål som tillater både privat og offentlig etterbruk. 
Det kan være boligformål, tjenesteyting eller annet som etter kommunens vurdering vil være i tråd med 
ønsket bystruktur. 
 
Vi ber dere ta hensyn til våre merknader. 
 
Med vennlig hilsen 
Nina Ødegaard Marcus Hothmann 
avdelingsdirektør senioringeniør 
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Innspill ved oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel - Bodø 

Statsforvalteren viser til varsel om planoppstart oversendt 10.11.20. 
 
Hensikten med planarbeidet er å få på plass en plan som i større grad implementerer og forankrer 
FNs bærekraftsmål. I denne sammenheng vil arealdisponering som medfører reduksjon av 
klimagassutslipp, nullvekst i personbiltrafikken, mindre omdisponering av dyrka jord og bedre 
ivaretakelse av naturmangfold være sentrale premisser. 
 

Statsforvalterens innspill 
Statsforvalteren finner intensjon for revideringen av arealdelen som hensiktsmessig og nødvending 
gitt pågående klimaendringer, forringelser av areal (herunder matproduksjonsareal) og tap av 
biologisk mangfold. Videre er det viktig at kommunale planer bidrar til et ansvarlig og bærekraftig 
forbruk (herunder arealforbruk) og produksjon. Statsforvalteren vil gi kommunen honnør for å 
implementere FNs bærekraftsmål i arealplanen. Vi understreker i denne sammenheng at 
arealøkonomiske strategier i praksis vil måtte legges til grunn for å kunne imøtekomme aspektene 
ved bærekraftighetsprinsippet. I tillegg til det kvalitative aspektet ved fortetting sett ut fra et 
menneskelig ståsted (grønnstruktur, landskap, møterom mv.), vil det være spesielt viktig at også 
planleggingen av byområdene og tettsteder beskytter og fremmer bærekraftig bruk av økosystemer, 
stanser landforringelse og tap av artsmangfold, jf. FNs bærekraftsmål nr. 15. 
 
Statsforvalteren har en klar forventning til kommunen om å avgrense byggesonen, utvikle kompakte 
byer og tettsteder, og konsentrere framtidig utbygging rundt kollektivknutepunkt. Dette for at 
innbyggernes daglige gjøremål i størst mulig grad kan skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og 
for å ta vare på dyrka mark og natur. Det er et stort uutnyttet potensial for fortetting med kvalitet, 
transformasjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Kompakt by- og tettstedsutvikling er 
det viktigste virkemidlet kommunen har for å redusere transportbehovet og dermed bidra til mindre 
klimagassutslipp på lokalt nivå. Som kommunen påpeker vil satsningen på ny bydel og 
sentrumsutvikling kunne bidra til dette, men da under forutsetning av begrensninger i mer spredt og 
perifer utbygging. Satsningen på ny bydel vil ikke alene svare for forventningen om å avgrense 
byggesonen og utvikle kompakte sentra. Dette må også vurderes inngående i eksisterende 
sentrums- og byggeområder. 
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Videre må det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer, hvor en går fra 
omfattende bruk av personbiler til større satsing på kollektiv, sykkel og gange som transportform. 
Dette gjelder spesielt i sentrumsområdet, men endringene vil kunne gi virkninger også utenfor og 
det er derfor fornuftig å knytte dette opp mot løsningen for trafikksystemet i hele kommunen. 
 
Det vil i denne sammenheng være fornuftig å definere et mål om reduksjon eller nullvekst i 
personbiltrafikken i byen og de ulike delsentraene. For innbyggerne innebærer reduksjons- eller 
nullvekstmålet en betydelig endring i reisevaner fra personbil til kollektiv, sykkel og gange. For 
kommunen innebærer nullvekstmålet en betydelig satsing for å legge til rette for flere på sykkel og 
til fots, på kunnskap og motivasjon hos innbyggerne, utbygging av infrastruktur, bruk av restriktive 
virkemidler samt et bevisst retningsvalg når det gjelder arealutvikling og utbyggingsmønster. 
Mobilitetsvurderingen anbefales derfor å gjøres i en bredere kontekst enn kun parkering. 
 
En utfordring når det gjelder reduksjon eller nullvekst i personbiltrafikken vil være hvordan 
kommune tenker å løse tidligere fastlagt og realisert arealbruk for visse områder som pr. i dag i stor 
grad er bilbaserte. Dette gjelder kanskje spesielt områdene rundt kjøpesentrene, herunder 
Hunstadsenteret og Tverlandsenteret. Også pågående planlegging av Mørkved handelsområde vil 
kunne være utfordrende i denne sammenheng.  
 
Det er uansett positivt at kommunen skal vurdere eldre reguleringsplaner for å oppdatere disse 
etter dagens arealpolitiske føringer. 
 
Arealregnskap og gjennomgang av tidligere avsatte områder og reguleringer 
Sammenhengen mellom befolkningsvekst og arealbehov må komme tydelig fram. Arealregnskap 
over utbyggingsareal (areal og mulig antall tilgjengelige parseller) som ligger inne i gjeldende plan 
bør presenteres. Analyser av forventet befolkningsutvikling gir føringer for framtidig arealbehov, og 
vil måtte inngå i vurderingen av arealbruk og hvorvidt det foreligger ytterligere arealbehov og om 
disse er avgrenset til visse deler av kommunen. Særlig er dette relevant for bolig, fritidsbolig og 
næringsbebyggelse og da spesielt sett opp mot bærekraftsmål nr. 15.  
 
LNFR -områder for spredt utbygging 
Spredt boligutbygging bør kun være aktuelt i de kommuner hvor det er lite utbyggingspress, og bør 
selv der begrenses i omfang da slik utbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig 
arealplanlegging. Det er derfor positivt at Bodø kommune vurderer å redusere omfanget av LNFR-
spredt-områder i kommunen og at det i mindre grad skal legges til rette for nye områder eller spredt 
bolig- og næringsbebyggelse. For øvrig viser vi til ny veileder for LNFR spredt bebyggelse som ble 
publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mai 2020. 
 
Naturmiljø  
Bodø kommune har et rikt naturmangfold. Strandsonen, gruntvannsområder og kalkrike områder 
har spesiell stor betydning for naturmangfoldet i kommunen.  Omdisponering av arealer og 
menneskelige arealinngrep utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet i verden.  
 
Det bør foretas en kartlegging av den funksjonelle strandsonen langs sjøen, slik som angitt i 
veilederen fra Nordland fylkeskommune. Vi vil anbefale at dere, som utgangspunkt, kartlegger 
utstrekningen av denne sonen uavhengig av hva som omfattes av det generelle forbudet i henhold 
til § 1-8 i plan- og bygningsloven. Dette fordi denne sonen vil kunne avvike fra hundremetersbeltet. 
Den funksjonelle strandsonen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for hvor byggegrensen mot sjø skal 
trekkes, og da ut fra hensyn til bl.a. landskapsverdi, ferdsel og friluftsliv i disse områdene. For å 
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redusere omfanget av arbeidet kan det her ev. vurderes å avgrense denne kartleggingen til områder 
der det er aktuelt eller sannsynlig at det kan bli planlagt for / åpnet for nye utbyggingsformål. 
 
Bodø kommune har en rekke små og større vassdrag som representerer store verdier for 
naturmangfold og friluftsliv. Vegetasjonsbeltet langs vassdragene er viktig å bevare både som 
levested for planter, dyr og fugler, og som buffer mot avrenning fra innmark og erosjon som følge av 
flom. Dette beltet har derfor et særskilt vern i h.h.t. vannressurslovens § 11. Det bør søkes å ivareta 
og legge til rette for disse blågrønnstrukturene. 
 
Når det gjelder sjøarealene, ble det ved forrige rullering av planen foretatt en gjennomgang med 
tanke på bruk og vern av sjøarealene. I tillegg avklarer kommunedelplanen av 12.06.19 arealbruken 
for Skjerstadfjorden. Statsforvalteren legger til grunn at avklaringene gjennom disse planene ikke er 
aktuelle for revisjon.  
 
Karbonlagre  
Skog og myr er, i tillegg til å være viktige områder for naturmangfold, også viktige områder for 
lagring av karbon. Vi oppfordrer derfor til at kommunen utarbeider oversikt over områder som er 
viktige som karbonlagre. Dette gjelder først og fremst myr- og våtmarksområder og områder med 
gammel skog. Vi viser i denne sammenhengen til NINA Temahefte 76 om karbonlager og 
karbonfangst i norske økosystemer.  
 
Kommuneplanen bør utformes slik at en i fremtiden hindrer nedbygging av karbonrike arealer. 
Dette for å redusere utslipp av klimagasser, og samtidig ivareta våtmark- og skogsområdenes 
funksjon som leveområde, samt flomdempende og vannrensende effekt. 
 
Landbruk og reindrift 
Plan- og bygningslovens (pbl) § 3-1 angir oppgaver, mål og krav som skal inngå i planleggingen og 
som planer skal bidra til å løse eller sikre. Planer skal blant annet sikre jordressursene og 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling. Her ligger det en klar forventning om at planmyndighetene 
gjennom sine planer ivaretar ressursgrunnlaget og legger til rette for verdiskapning og utvikling i 
primærnæringene innenfor landbruket (jordbruk, reindrift og skogbruk). 
 
Det er et mål at Bodømarka skal sikres som friluftslivsområde og samtidig som man skal ivareta 
natur og landbruk. I tillegg er deler av marka viktig som idrettsområde. Disse målsettingen er til dels 
potensielt motstridende, da store deler av utmarka i Bodø kommune også er beiteområder for både 
rein, sau, geit og storfe. Statsforvalteren anbefaler at større og omfattende anlegg for idretten 
avsettes eksplisitt med SOSI-kode 1400. Dette gjelder både nåværende og framtidige anlegg. Videre 
bør også større parkeringsanlegg som ledd i tilretteleggingen for friluftsliv og tilknyttet idrettsanlegg 
søkes avklart i plansammenheng.   
 
Landbruk 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 har fylkeskommunene og 
kommunene fått økt handlingsrom og større ansvar for å sikre nasjonale og vesentlige regionale 
interesser i planleggingen. Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og 
arbeidsplasser i hele landet. Landbruket og utmarksressursene er viktige for mat- og 
planteproduksjon, bosetting, kulturlandskap og som grunnlag for nye, grønne næringer. Skogen kan 
gi positive klimagevinster gjennom opptak av CO2 og binding av karbon gjennom bruk av tre. 
Reindriften er mange steder en forutsetning for utvikling av samisk språk og kultur i Nordland. 
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Regjeringen ber kommunene velge utbyggingsløsninger som sikrer landbrukets næringsgrunnlag og 
reduserer omdisponeringen av dyrka mark. De slår videre fast at det er viktig at naturgrunnlaget for 
samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres. Kommunale og regionale planer bør 
trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, 
natur-, frilufts- og reindriftsområder. 
 
Fra dagens regjering og Stortinget er det en tydelig holdning til at jordvernet skal vektlegges i større 
grad enn tidligere. Nasjonal jordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av Stortinget med klare forventninger 
om å redusere omdisponering av dyrket jord og dyrkbar jord. Målet er at årlig omdisponering av 
disse jordbruksressursene ikke skal overstige 4000 dekar. Strategien ble oppdatert i forbindelse med 
statsbudsjett for 2019 og viderefører i stor grad de samme forventingene, i tillegg til to nye tiltak. 
 
I slutten av 2018 sendte landbruks- og matministeren ut et brev til fylkesmennene for å klargjøre 
jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Brevet viser 
tydelig hvilke vurderingskriterier som er aktuelle når Statsforvalteren skal fremme innsigelser med 
bakgrunn i jordvern. 
 
For Nordland har Statsforvalteren fulgt opp de nasjonale målsettingene og vedtatt en strategisk plan 
for jordvern i Nordland. Denne planen beskriver hvordan forvaltningen, og særlig kommunene, skal 
følge opp jordvernhensynet i arealplanleggingen. I vår strategiske plan har vi som mål at det ikke 
skal omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar jord i Nordland per år. Helst bør årlig 
omdisponering være lavere enn dette. 
 
Jordbruksarealer er en begrenset ressurs i Norge, og jordvern har lenge vært et politisk mål. Ifølge 
jordloven skal dyrket jord bare brukes til jordbruksproduksjon, med mindre det foreligger klare 
samfunnsmessige interesser som tilsier omdisponering. Spredt utbygging skjer ofte på 
jordbruksareal, og er i mange kommuner hovedårsaken til nedbygging av jordbruksarealer. 
Utbyggingen er til byggeformål som i utgangspunktet ikke skal skje på jordbruksarealer. 
 
Fortetting kan bidra til å sikre sammenhengende uberørte naturområder i fjell og utmark. Dette er 
viktig for å sikre gode vilkår for reindrift og annen beitenæring, ta vare på naturverdier og sikre 
rekreasjonsområder uten særlig menneskelig påvirkning.  
 
Det er positivt at kommunen har som mål å omdisponere mindre dyrka jord. Vi ber dere spesielt 
vurdere å tilbakeføre arealreserver med dyrka jord til LNFR formål.  Dersom planen om bygging av 
ny flyplass blir realisert, frigjøres store arealer fulldyrka jord innenfor prosjektområdet ny by ny 
flyplass. Vi ber om at en i planprosessen ser på hvordan mest mulig av disse arealene kan 
tilbakeføres til LNFR formål og bevares som jordbruksareal. God dialog mellom 
landbruksforvaltningen og planavdelingen er en viktig forutsetning for at de kommunale planene 
skal ivareta arealressursene. I tillegg bør kommunen legge til rette for god dialog med 
landbruksaktørene i kommunen, slik at innspill og ønsker fra næringen kan tas med videre inn i 
planleggingen. 
 
Sikring av ressursgrunnlaget for reindrift 
Statsforvalteren har i sitt embetsoppdrag fått ansvar for å gjøre offentlige myndigheter bevisst på 
det ansvaret som følger av Grunnlovens § 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. 
Samisk reindrift i Nordland er nært knyttet til samisk kultur, språk og samfunnsliv. Ut fra 
Grunnloven, folkeretten og intern norsk rett skal myndighetene legge forholdene for å sikre og 
utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette gjelder både sikring av de verdiene som finnes i 
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dag, og utviklinga for framtida. I plansammenheng i Nordland dreier dette seg først og fremst om at 
offentlige planer skal bidra til å sikre ressursgrunnlaget for samisk reindrift i nåtid og framtid. Dette 
følger også av reindriftslovens formålsparagraf § 1 andre ledd. Det er ikke bare sentrale 
myndigheter som har dette ansvaret. Også kommunen har et slikt ansvar og skal synliggjøre det på 
ulike plannivå. Det er bra at kommunen arbeider for å få på plass et best mulig kunnskapsgrunnlag 
om reindriftas arealbruk. 
 
Bit-for-bit utbygging er en av de største utfordringene for reindrifta i Nordland i dag. Reindrifta er en 
arealavhengig næring, fordi reinen trenger store, sammenhengende, uberørte beiteområder, tilgang 
til alle typer sesongbeiter og egnede flyttveier mellom dem. Summen av mange små inngrep og 
forstyrrelser kan få utilsiktede og store negative følger for reindrifta. Fortetting rundt eksisterende 
grender, bygdesentrum og fritidsboligområder i stedet for spredt utbygging er et viktig grep for å 
sikre reindrifta tilgang til egnede beite-, flytte- og samlingsområder for fremtiden. 
 
Reindriftsretten er opparbeidet gjennom alders tids bruk, og er en rettighet på linje med 
grunneierretten. Reindriftsutøverne bør inviteres direkte inn som deltakere i planarbeidet, gjerne 
gjennom særmøter om temaene næring og samisk kultur og for gjennomgang av arealdisponeringer 
som kan påvirke reindriftsinteresse i kommunen. Statsforvalteren stiller gjerne opp på slike 
dialogmøter. Tidlig avklaring av interesser gir bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer for 
alle parter. 
 
Berørte reinbeitedistrikt (Duokta og Saltfjellet reinbeitedistrikter) har en viktig rolle i plansaker i 
reinbeiteområdet, både som rettighetshaver og som kunnskapsleverandør for bruken av ulike 
områder til reindrift. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for 
konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene rundt bruken av området best. 
 
Statsforvalteren er statlig myndighet og fagorgan på reindriftsområdet. Denne rollen innebærer å 
ivareta nasjonale og vesentlig regionale interesser for reindrifta, blant annet gjennom å fremme 
innsigelse til arealplaner som er i strid med reindriftsverdier av nasjonal og vesentlig regional 
betydning. Siden reinbeitedistriktet og Statsforvalteren har ulike roller i forbindelse med arealsaker, 
må kommunen forholde seg til begge aktører i planarbeidet. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet. 
 
Statsforvalteren har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 
ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Statsforvalteren har 
samlet vår informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/. 
 
Universell utforming, likestilling og boligsosiale hensyn 
Statsforvalteren vil be om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming gjøres gjeldende 
i all planlegging, slik at samfunnet og de fysiske omgivelser tilrettelegges for alle og gir like 
muligheter for samfunnsdeltakelse. 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
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Statsforvalteren viser til at kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet er 
hjemlet i flere lover og bestemmelser. Men for å sikre effektive og helhetlig innsats på området, er 
det viktig at kommunen løfter fram boligpolitiske og boligsosiale hensyn i sin overordnede 
planlegging på tvers av sektorer. I den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) fastsettes 
nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Nettstedet 
www.veiviseren.no viser hvordan kommunen kan jobbe med Bolig for velferd i det praktiske. 
 
Krav til konsekvensutredningen 
For å sikre at konsekvensutredningen oppfyller forskriftens krav, bør planprogrammet stille krav om 
valg av metodikk og beskrivelse av kilder og usikkerhet, for eksempel ved å vise til veileder T-1493 – 
«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel». For å sikre at utredningskravene som følger 
av naturmangfoldlovens kap. II etterleves, er det vesentlig at foreslåtte arealdisponeringer 
begrunnes ut fra behov. Behovene bør være forankret blant annet i arealregnskap for kommunen. 
Konsekvensutredningen må utformes slik at den svarer for miljørettsprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Statsforvalteren kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
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Fra: Steinar Sandmo
Til: Mats Marthinussen
Kopi: Kurt-Arne Brannfjell
Emne: Fwd:
Dato: 27. november 2020 09:51:55

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Åse Sandmo <asesandmo@hotmail.com>
Dato: 26. november 2020 kl. 21:46:32 CET
Til: Steinar Sandmo <steinarsandmo@hotmail.com>

Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034

Jeg er eier av Tømmeråsen Hyttefelt Valnes og eiendom 110/1.
Dette hyttefeltet er straks utbygd og jeg ønsker å videreutvikle Tømmeråsen til
fritidsbebyggelse.
Ber om at plan for å godkjenne fritidsbebyggelse for resten av Tømmeråsen
tas med i den nye planen.
Vedlagt kart over arealet jeg planlegger videre utbygging for
fritidsbebyggelse.

Med vennlig hilsen
Steinar Sandmo
steinarsandmo@hotmail.com
91813019

Sendt fra E-post<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
Windows 10
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Tegnforklaring



 
Sverre Nygård 
Njåls vei 22 
2817 Kvalnes 
 
 
 
 
Bodø kommune 
P.b. 319 
8001 Bodø         Gjøvik, 3.1.2021 
 
 
Innspill til 
Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034  
 
 
1 
Jeg er født og oppvokst i Skjerstad kommune på Kvalnes.  I forbindelse med ny arealplan 
foreslår jeg at på min eiendom, Krakvika, blir regulert til fritidsområde med bygging av inntil 4 
hytter. Først og fremst for at mine barn og familie fortsatt kan ha tilknytting til Kvalnes og mitt 
fødested. 
Jeg er den eneste fra Kvalnes som ikke har fradelt tomter til fritidsbruk.  
Fire hytter her kan ikke være så negativt for reinbeite som 50 hytter i H71 og H72 
 

 
 
 
Eiendom 202/5 
Krakvika  
Skisse av område 
til hytteoppføring. 
 
 
 
 
 

 
  
2 Landbruk 
   Jeg er eier av bruk 202/5. Jeg har fått forespørsel om salg fra interesserte brukere.  
   Imidlertid er salg ikke aktuelt uten at jeg får fradele huset, som jeg i sin tid var med på å bygge i 
   1960. 
   Huset er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav.  
   Kjøperen kunne sette opp nytt moderne våningshus. 
   Kjøper fikk som svar fra landbrukskontoret, at da måtte jeg søke om å få sette opp en hytte på 
   eiendommen.  Jeg bruker ikke tid å krefter på et slikt forslag. Det vil si at bruket ikke blir solgt og 
   til en håpefull driver og beboer. 
   Huset grenser til utmarksgjerde og nytt bygg kunne plasseres på utmark.  
 
 
 



 
 
 
3 Arealbruksendringer  
 Oppheving av reguleringsplaner. 
 Hytteområde H71 og H72 
 
 Bevissthet om beiteressursene i kommunen tilsier at hytteområdene H71 og H72 på Kvalnes må 
 tas ut av arealplanen. Ingen vet hvem  som i sin tid har fremmet forslaget.  
 Jeg gjør også oppmerksom på at jeg har en rettskraftig dom på beiterett på nevnte felt, og beitet blir 
 brukt. 
 Det er veldig merkelig at kommunen kan overprøve en rett og dermed godta regulering til hytteby! 
 
Omregulering av gårds nr 3 til næringsformål. 
 
Jeg har merket meg at det ble gjennomført to dialogmøter med Fylkesmannen i saken uten at det ble 
enighet og det ble mekling om saken. Meklingsmøtet kom frem til en løsning som var akseptabel 
for kommunen og Fylkesmannen, slik at innsigelsen ble trukket. Dette  ble gjort uten at 
fylkesmannen ble gjort oppmerksom på at det var odelssak på gang. Nå har høyesterett forkastet 
anken til Johan Hernes. «Det ordnet seg nok ikke».  
Rettmessig eier er/blir Ivar Bjerkli. 
 
Det foreligger en dispensasjonssøknad om overføring av areal på 3 parseller fra br.no 2 til br.no 1 
for bruke til landbruksformål. 
Det er vanskelig å forstå en arealoverføring til landbruksformål for en som ikke driver landbruk.  
Vil det bli som i forrige kjøp,  premisset i  søknaden blir glemt, så kommer nytt forslag om 
regulering til næringsareal pga. skrinn jord ? 
 
 
 
 
 
 
Gjøvik 3.1.2021 
 
 
Sverre Nygård 
Sign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Bodø kommune, 
Postboks 319, 
8001 Bodø        Bodø 03.01.2021 
 

 

 

Innspill til planprogrammet for Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. 
Saksnummer 2020/5962. 
 

Reguleringsplanen for Plysjbyen. 

I arbeidet med revisjonen av kommuneplanens arealdel vil eldre reguleringsplaner (planer 
som er vedtatt for over 10 år siden) bli gjennomgått. Det skal vurderes om disse planene i 
tilstrekkelig grad er oppdaterte både med tanke på samfunnsutvikling og planverk. Blant 
disse planene er reguleringsplanen for Plysjbyen fra 2009. Den ble utarbeidet av kommunen 
og omfatter et område med boligbebyggelse  som ikke ble ødelagt under tyske 
bombeangrep i 1940.  

Boligemiljø i byer fra før krigen er sjeldne i Nord-Norge. Derfor har bomiljøet i Plysjbyen 
regional og lokal verdi. . Reguleringsplanen sikrer at bomiljøet bevares, og at framtidige 
generasjoner får oppleve mellomkrigstidas bomiljø i Bodø by. 

Reguleringsplanen for Plysjbyen omfatter arealet vist nedenfor: 

 

                  

 

I kommuneplanens arealdel for 2018  -2030  i temakart kulturminner er deler av 
bebyggelsen i Plysjbyen ikke gitt kulturvernverdien  som vist på kartet  nedenfor.  



 

Områder farget gult har kulturvernverdi. Store områder av Plysjbyen mellom Jentofts 
gate/Bankgata/Rensås gate og Fridtjof Andersens vei har ikke kulturvernverdi i henhold til 
temakart kulturvern. Denne bebyggelsen er etterkrigsbebyggelse tilsvarende som 
bebyggelsen på sørøstre del av Parkveien vest for Bankgata – jevnfør fotografiet nedenfor. 

 

Bebyggelsen i Plysjbyen er bevaringsverdig både på grunn av arkitektonisk og kulturell verdi 
av enkelte hus samt bevaringsverdien av det samlede bygningsmiljøet-boliger bygd etter 
krigen er tilpasset mellomkrigstidens bebyggelse i målestokk og materialbruk.  

Enkelte huseiere innenfor området som er med i bevaringsplanen for Plysjbyen, men ikke 
funnet å ha kulturvernverdi på plankartet ovenfor, har renovert sine hus i henhold til 
bestemmelsene i reguleringsplanen for Plysjbyen. 

Med eventuell endring av reguleringsplanen for Plysjbyen, vil det åpne for muligheten til 
endringer av bygningene til det ukjennelige i forhold til slik de opprinnelig var. Nye bygninger 
og tilbygg vil etter hvert endre hele førkrigstidas bomiljø.. Dette vil medføre at det 



opprinnelige bomiljøet kommer under konstant press for endring og over lengre tid 
utsletting. 

Parkveien 51 

I nordøstre del av Plysjbyen ligger Parkveien 51 med et stort hus fra 1930 årene på  2 mål 
tomt. Eiendommen er dessverre ikke medtatt i reguleringsplanen for Plysjbyen.  

Det er knyttet mye kultur- og kvinnehistorie til huset: Det ble bygd som barnehjem med 
romslig uteareal for lek og utendørs opphold. Huset har vært barnehage fra 1958 og 
fremstår i Plysjbyen som en grønn lunge med vel 50 trær og stor plen.  

Øst for Parkveien var det tidligere industrianlegget til Bodø Aktiebryggeri. Det lå i et 
boligområde med to etasjes bebyggelse. Etter at bryggeriet avviklet sin virksomhet, er 
industriområdet bebygd med et 7 etasjers boliganlegg med 140 leiligheter. Det nye 
leilighetsbygget bryter totalt med bebyggelsen fra før- og etterkrigstiden både i målestokk 
og materialbruk som så mange andre leilighetsbygg fra nyere tid i Bodø. 

Parkveien 51 er en grønn lunge som mykner overgangen fra den bevaringsverdige 
bebyggelsen i Plysjbyen til det store leilighetsbygget på den tidligere bryggeritomta. 

Oppsummering. 

Jeg ber kommunen i revideringen av kommuneplanens arealdel opprettholde 
reguleringsplanen for Plysjbyen stadfestet i 2009. I tillegg må Parkveien 51 reguleres til 
bevaring med tilsvarende bestemmelser som for den øvrige bebyggelsen i Plysjbyen. 

Reguleringsplanen for Plysjbyen inkludert Parkveien 51 sikrer at framtidas generasjoner kan 
se hvordan deler av bebyggelsen i Bodø var før og like etter krigen. Etter hvert som tida går 
vil avstanden til dette bygningsmiljøet i Bodø bli større og mer eksotisk. Det vil også øke 
verdien av bomiljøet i Plysjbyen.  

Med vennlig hilsen 

 

Tor Emil Pedersen 

Fredensborgveien 124, 
8005 Bodø 
toremilp@online.no  
 

mailto:toremilp@online.no




Fra: kurt.muland@fitjan.no[kurt.muland@fitjan.no]
Sendt: 03.01.2021 17:41:55
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnummer 2020/5962

Hei! Som nærmeste nabo GNR. 70/526 til fremtidig boligbygging på Tverlandet i i felt
B13 vil vi gjøre dere oppmerksom på at her ble det inngått utbyggingsavtale som
skulle dekke et friareal mot fremtidig boligbygging mot sør/vest. Slik som planene
fremlegges nå er dette ikke tatt hensyn til. Se vedlegg.

Med hilsen
Unn-Eva og Kurt Muland





J .nr . .

BODØ KOMMUNE 
RÅDMANNEN 

Ark 504 HR/MB A3 8001 BODØ, 23. april 1985 
. postboks 319 

Kurt Muland tlf. 081-22560 

8 05 0 TVERLANDET 

LØDING VESTRE - UTBYGGINGSAVTALE - KURT M. MULAND 

I henhold til inngått utbyggingsavtale skal følgende beløp 
innbetales til kemneren i Bodø: 

Andel komm.tekn. hoved- og fellesanlegg 
600 m2 a kr. 53,60 
Andel friareal 600 m2 a kr. 8,80 
Tetthetsprøving av vannledning 

kr. 32.160,-
11 5.280,-
11 500,-

kr. 37.940,-
---------·---------------

Beløpet bes innbetalt til kemneren i Bodø med kr. 18.970,- pr. 
2. mai 1985 og kr. 18.970,- pr. 1. september 1985.

�J_��E.��!= 
Adm.seksj. 
Kemneren 

/ 

.P 

For i:;-ådmannen 
, 

._ 

S'lgmund Lilleoj erka 
Utbyggingskonsulent 

1 

u·��
Heidi Robertsen 



Fra: Vegard Dyrhaug[vegdyr@vgs.nfk.no]
Sendt: 03.01.2021 22:21:44
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnr. 2020/5962

Hei! 

Jf. planen kommunen la fram på det elektroniske folkemøtet (11.nov 2020), er område B13 regulert til fremtidig
boligutbygging. 
https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/

Vi ønsker at dette vedtaket omgjøres da det innebærer at et kjempeflott og populært turområde blir borte. Dette er et
område som brukes flittig av veldig mange på Tverlandet, og blant annet har både skoleklasser og barnehager lagt
undervisning og sosiale arrangement hit. Noe av grunnen til at det benyttes til undervisning, er blant annet at strandsonen
inneholder et rikt plante- og dyreliv. 

Idag er størsteparten av området dyrket mark, som forvaltes av bonden Frank Storteig. Vi synes at denne forvaltningen
fungerer utmerket og håper at det vil fortsette slik i uoverskuelig fremtid. 

Mvh
Vegard og Lene Dyrhaug
Fitjanveien 29A
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