
Saksnr. 2017/4829
Uttalelse vedrørende planforslag Molobyen 

Viser til utvidet planområde - Områderegulering for Molobyen som strekker seg helt til 
Breivikholmen og bystranda. I brev fra Bodø kommune ser det nå ut til at området er tenkt utvidet i 
form av en havnepromenade. Det står heldigvis at det ikke legges ikke opp til ny bebyggelse 
innenfor det utvidede området, men jeg forstår det slik at dette skal være en del av en promenade 
som går helt fra moloen. Akkurat hvor denne er tenkt er uklart for meg, og jeg kan bare håpe at den 
vil gå på oversiden av Tolder Holmers vei 8 og Breivika barnehage. Det vil i så fall være flott og et 
positivt tiltak. Siden jeg ikke klarer å finne detaljerte planer for dette, frykter jeg imidlertid for 
alternativet, nemlig å bygge en kunstig promenade fra Breivikholmen langs havet.. Det er allerede 
en fin og lett tilgjengelig adkomst via Breivika barnehage og Pelle Molins Plass. 

Viser til artikkel fra Hundholmen byutvikling 

https://hundholmenbyutvikling.no/2020/06/19/utviklingsomrade-vest-skal-na-hete-molobyen/ hvor 
det blant annet står følgende: 

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass, og planlegges utviklet 
som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsmuligheter og 
byrom. 

Denne teksten er knyttet til et bilde tatt fra Breivikholmen utenfor bystranda og inn mot sentrum. 

Dette er de siste få metrene innenfor bykjernen som fortstt er naturlig, i umiddelbar nærhet til havet, 
og som ikke er innebygd av høyhus som sperrer for utsikt og tilgjengelighet for befolkningen.
Det er et unikt område som allerede brukes til utflukter for store og små. Skoleklasser, familier og 
alle som setter pris på å puste i frisk luft i naturlige omgivelser. Det er lett tilgjengelig for alle, i 
umiddelbar nærhet til sentrum, men likevel minimalt forstyrret av biltrafikk og støy. Folk bader og 
koser seg, de samles for å grille. Man kan rusle på naturlige berg, eller sette seg ned for å hente ny 
energi og nyte de vakre sommer- og høstdagene. Det er en av de grønne lungene i Bodø sentrum 
som ikke må skapes, den er der allerede. Helt naturlig. Det er nettopp i slike omgivelser man kan 
snakke om mulighet for rekreasjon. 

Som beboer i området og ivrig bruker av denne lille grønne lungen ved havet, ber jeg instendig om 
at akkurat disse få metrene med naturlig kystlinje kan forbli uberørt, nettopp for at det fortsatt skal 
være mulig å benytte området til rekreasjon. Det vil være utrolig trist om dette ble ødelagt av 
betong og kunstige instalasjoner. Et inngripen i dette området vil være ireversibelt og den lille 
naturlige oasen i umiddelbar nærhet til den flotte byen vår vil bli ødelagt for alltid.. 

Mitt håp er at dette lille området kan få være som det er, slik at det kan brukes i helt naturlige 
omgivelser også i fremtiden. 

Vennligst se vedlagte bilder fra området.

Med vennlig  hilsen

https://hundholmenbyutvikling.no/2020/06/19/utviklingsomrade-vest-skal-na-hete-molobyen/
https://hundholmenbyutvikling.no/2020/06/19/utviklingsomrade-vest-skal-na-hete-molobyen/
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Bodø kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn - 
Områdereguleringsplan for Molobyen - PlanID 201705 - Innsigelse fra 
Avinor  

 
Vi viser til brev fra Bodø kommune datert 11.06.2021 (ref. 2017/4829), mottatt 15.06.2021, 
vedrørende høring og offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Molobyen, planID 201705.  
 
Avinor har uttalt seg i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet ved brev av 20.10.2017 
til kommunen. 
 
 
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. 
 
Som nevnt i tidligere korrespondanse ligger planområdet nord for rullebanen på Bodø lufthavn, i en 
avstand av ca. 870 – 1520 meter fra rullebanens senterlinje. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
 
I forslag til reguleringsbestemmelser er høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for 
Bodø lufthavn innarbeidet i § 2.12, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, 
gjeldende 08.12.2017. 
 
Avinor ber om at første setning i bestemmelsen § 2.12 endres til: 
Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflate (horisontalflate) i 
restriksjonsplanen for nye Bodø lufthavn, dvs. kote +52 meter over havet. 
 
For øvrig vil ikke de angitte byggehøydene for de enkelte delområdene komme i konflikt med 
horisontalflaten (hinderflate) i restriksjonsplanen for fremtidig nye Bodø lufthavn. 
 
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/  
 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er tidligere vurdert med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelser tas inn i områdereguleringsplanen, jf. vårt brev av 
20.10.2017 til kommunen:  
 

Krav til radiotekniske vurderinger av bygg, tilbygg og anlegg: 
Alle søknader om nye bygg, tilbygg, anlegg og endring på eksisterende bygg som inkludert 
takkonstruksjon overstiger kote 33 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for 
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 
fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.  
Bodø kommune kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 
vurdering for byggene/tilbyggene/anleggene/fasadeendringene. 
 
Krav til radiotekniske vurderinger av kraner: 
Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av mobilkraner til oppføring av 
bebyggelse og anlegg. 
Dersom det skal benyttes tårnkraner der bommen overskrider kote 33 meter over havet, 
skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 
søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Bodø kommune kan 
ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bruk av 
tårnkraner. 

 
Da angitte byggehøyder i områdereguleringsplanen overskrider BRA-krav, er det viktig at nevnte 
bestemmer om radiotekniske vurderinger av bygg/tilbygg/anlegg/kraner innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
For ordens skyld skal radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).  
Bestilling sendes til:  
Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
Til orientering kan det være noe ventetid på å få gjennomført radiotekniske vurderinger. 
 
 
4. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte endringer/tilføyelser i reguleringsbestemmelsene ikke innarbeides i 
områdereguleringsplanen, må dette brev forstås som en innsigelse til planen, jf. Plan- og 
bygningsloven § 5-4. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Konsept, plan og utforming 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Bodø kommune, Luftfartstilsynet 

mailto:post@avinor.no
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   Bodø Kommune 

 

   Byutvikling  

   Postboks 319 Bodø 

 

   Att.: Mats Marthinussen 

 

  Deres ref:     Vår ref.:   Dato: 

  Saksnummer 2017/4829    ETO   20.08.2021. 

 

 

 

Svar på høring til områdereguleringsplan for Molobyen. 

 

Det vises til varsel om forslag om områdereguleringsplan for Molobyen.  Området utgjør 

totalt 67.352 BRA, fordelt på bolig og næring.  

 

Kommunen har gjennom sin klima- og energiplan lagt vekt på å få redusert klimagassutslipp 

og skape en miljøvennlig by, og det fokuseres på fornybare og effektive løsninger. 

 

BE Varme bidrar ved å levere fornybar og miljøvennlig fjernvarme til byggene i Bodø. 

Produksjon av fjernvarme utnytter lokalt returtreflis til fornybar energiproduksjon, samtidig 

som det tilgjengeliggjør kapasitet i el-nettet. 

 

Fjernvarme kan også benyttes til fossilfri byggvarme og støpevarme, som bidrar til 

klimavennlige byggeplasser.  

 

Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme gitt av Norges vassdrags – og 

energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av eksisterende nett. 

 
Konsesjonskart for fjernvarme i Bodø. 

 



2 

 

Kommunen har i vedtak PS 11/31 innført tilknytningsplikt innenfor området for 

fjernvarmekonsesjon når fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres.  

 

BE Varme vil levere fornybar varme til det planlagte området/bygget noe som innebærer at 

bygningen må ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for det totale varmebehovet til bygget 

(gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til leiligheter og fellesareal, gulvvarme, varmt 

tappevann). Utbygger bes tidlig opprette dialog med BE Varme, spesielt for leveranse av 

byggvarme/støpevarme. Tilknytningsavtale skal signeres før prosjektering og utbygging av 

fjernvarmetrasé igangsettes.  

 

Utbygger må avsette teknisk rom for fjernvarme iht. BE Varme sine tekniske retningslinjer. 

Stikkledning vil etableres fra hovednett og frem til dette tekniske rom på omsøkt eiendom. 

Plassering av rom vil ha en økonomisk og teknisk innvirkning og BE Varme bes komme 

tidlig inn i prosessen for å avklare detaljer. 

 

Det vil bli beregnet en tilknytningsavgift i samsvar med energilovens § 5-5 som beregnes for 

hvert enkelt tilfelle. 

 

 

Mer informasjon og tekniske retningslinjer ligger på www.bevarme.no. 

 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

BE Varme AS 

 

Eline Tomine Olafsrud 

Salgsleder BE Varme 

Tlf. 90 80 72 25 

eline.olafsrud@bodoenergi.no  
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Vi utnytter lokal returetreflis som en ressurs for å produsere fornybar 

varme for bygg i Bodø. Fjernvarme er fornybart og tilgjengeliggjør 

kapasitet i el-nettet.  

 

Fornybar energi og smart utnyttelse av tilgjengelig elektrisitet er 

essensielt for bærekraftige byer og samfunn. Fjernvarme tilbyr fornybar 

energi og tilgjengeliggjør samtidig viktig kapasitet i el-nettet for 

elektrifisering av samfunnet. Ved å behandle returtreflis lokalt utnytter 

vi avfallet til energiproduksjon og reduserer utslipp man ellers har av å 

transportere flisen lengre avstander til anlegg i utlandet.  

 

Vi tilgjengeliggjør fornybar og leveringssikker energi samtidig som vi 

avlaster el-nettet, utnytter avfall til energiproduksjon og nyttiggjør  

spillvarme. Dette er viktige bidrag for reduserte klimagassutslipp. 

 

Fjernvarme tilrettelegger for solid infrastruktur og koordinerer 

utbygging av fjernvarmenettet med annen infrastruktur, eksempelvis 

vann og avløp. Fjernvarme utnytter også spillvarme. Vi jobber med 

innovasjon og deltar i utviklingsprosjekter blant annet med Kommune 

og annet næringsliv. 

 

Vi benytter lokal returetreflis (resirkulert trevirke, eksempelvis 

rivningsavfall) for varmeproduksjon. Å utnytte lokalt avfall til 

energiproduksjon er smart utnyttelse av avfall og reduserer utslipp 

kontra å transportere avfallet over lengre avstander for behandling.  

 

Gjennom samarbeid med utbyggere, kommune, kunder, 

forskningsinstitusjoner, utbyggere og andre næringer ønsker vi å bidra til 

kunnskapsdeling, innovasjon og økt fokus på bærekraft.  

 

Fjernvarme erstatter bruk av fossil energi som oljekjeler og bruk av 

olje/gass i etableringsfasen av bygg. Bruk av fjernvarme som vannbåren 

byggvarme/støpevarme er et miljøvennlig alternativ til midlertidig 

oppvarming av bygg.  

 



Bodø Båtforening 

   
Innspill til oppstart planarbeid, detaljregulering Molobyen 

Bodø Båtforening viser til Kommunens nettsider og kunngjøring om oppstart av 
detaljregulering for «Molobyen».  
 
Vi har følgende innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet:    
 
Bodø Båtforening har i mer enn 60 år drevet båthavna langs Moloen (se bilde) som pr. idag 
har mer enn 400 båtplasser:  
  

   
 
I vår medlemsmasse finnes hele spekteret av nord-norsk båtliv, fra ordinære fiskesjarker, 
seilbåter til et stort antall varianter av motorbåter.  
Felles for medlemmer med båtplass og alle andre brukere av havna er behovet for adkomst, 
parkering, drivstoff og båtutsett.   
   
Fiskerikaia, næringsvirksomheten på Moloen, båtplassene, bunkringsanlegg mm. er sentrale 
deler i havna slik vi kjenner den i dag, og denne delen av havna er etter vårt syn en vesentlig 
del av Bodøs identitet og særpreg.  
 
Vi ser positivt på planen for den nye Molobyen, men aktiviteten i Molorota, adkomst til 
Moloen, maritim næring og båtplasser langs Moloen må bevares og videreutvikles.   
 
 



Bodø Båtforening 

   
Planene for «Molobyen» med tett boligbygging og forretningsdrift på gateplan presser på 
mot næringsvirksomhet på Moloen og aktiviteten i Molorota.  
Vi frykter at viktige funksjoner og logistikk bygd opp gjennom mange år i Molorota er i ferd 
med å bli fjernet fra området, uten klare alternativer.  
 
I mulighetsstudier og innledende arbeid med ny reguleringsplan for Molobyen ser vi at 
hovedfokus har vært på tradisjonell, urban planlegging med «byrom», «plassdannelser» 
med sommerlige aktiviteter som f.eks. uteservering, scener for friluftskonserter osv.  
Varetransport, parkeringsmuligheter og tradisjonell trafikk søkes begrenset.  
 
Vår forening driver gjennom selskapet Bodø Bryggeservice AS bunkringskaia med 
tankanlegget like utenfor moloen (se bilde nedenfor). I nye planskisser er dette anlegget 
fjernet. Dette har naturligvis uheldige konsekvenser både for næringstrafikk, beboere på 
øyene utenfor byen, gjestebåter og fritidsflåten.  
For Bodø Båtforening gir anlegget et viktig økonomisk bidrag til driften, gjennom at det blant 
annet setter oss i stand til å betale areal-leie til Bodø Havn med mer enn 500.000 kroner pr. 
år.   
 

 
 
Parkeringsmuligheter i Molorota er avgjørende for alle virksomheter i området. Havna er 
bindeleddet mellom sjø og land og det sier seg selv at gode transportløsninger på land er 
avgjørende.    
 
Oppsummert har Bodø Båtforening følgende innspill til arbeidet med ny reguleringsplan for 
Molobyen:   
 

 Planen tilrettelegges for å beholde og videreutvikle næringsvirksomheten på Moloen 
og i Molorota.   



Bodø Båtforening 

   
 Planen ivaretar virksomheten på Moloen drevet av Bodø Båtforening, Bodø 

Seilforening og Kystlaget.  
 Bunkringskaia og tankanlegget utenfor Moloen og tankanlegget bevares.  
 Parkeringsbehovet i Molorota og trafikkmønsteret i området gjennomgås og planen 

tilrettelegges slik at virksomhetene i området sikres tilstrekkelig, tilrettelagt parkering 
og kjørbar adkomst for transport ut på Moloen.    

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bodø Båtforening 
 



Fra: Bernt Charles Hargaut[bernt@corponor.no]
Sendt: 25.08.2021 18:41:26
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];Roy B 
Nilssen[roy@corponor.no];Steffen Knudsen[steffen@corponor.no];
Tittel: Uttalelse til områdeplan for Molobyen - saksnummer 2017/4829. 

Hei!
 
På vegne av Bodø Eiendom AS – grunneier av gnr.: 138 bnr.:767, gis følgende uttalelse til områdeplanen 
for Molobyen med saksnr. 2017/4829:
 
Planforslaget legger til rette for at fremtidig detaljregulering og utbygging kan løses ved at blant annet 
uteopphold iht krav i Kommuneplanens arealdel (KPA), helt eller delvis kan løses på arealer regulert til 
offentlig formål GP (Park).
Dette iht foreslåtte reguleringsbestemmelser §2.6
 
Bodø Eiendom AS viser til tidligere samtaler med Byutvikling vedrørende innløsning av 3 eiendomsteiger 
på gnr.: 138 bnr.:767 i Breivika.
De 2 største parsellene på av denne eiendommen vil i all hovedsak inngå i det totale arealet som 
planmessig foreslås reguler til Park, og som private utbyggerne av Molobyen helt eller delvis skal kunne 
benytte til å løse uteopphold i den enkelte delutbygging .
Bodø Eiendom AS viser til gjeldende KPA 2018 – 2030, §4.2.2 og 4.2.3 hvor slik tilrettelegging bla. 
forutsetter at utbygger forholdsmessig bidrar til opparbeidelse og vedlikehold, samt ev. erverv av aktuelt 
areal.
Bidrag skal fastsettes i utbyggingsavtale med Bodø Kommune iht KPA og gjeldende praksis. 
 
Bodø Eiendom AS stiller seg positive til forslaget under forutsetting av at Bodø Kommune innløser 
samtlige 3 eiendomsteiger på gnr.: 138 bnr.:767 og til gjeldende kommunale satser for kjøp av 
tilleggsarealer.
Iht planforslaget vil omtalte eiendommer således ikke kun erverves for å sikre allmenretten, men skal 
også inngå i offentlig areal hvor det er mulig for private utbyggere å løse krav til uteopphold i egne 
prosjekter.
Bodø Eiendom AS mener derfor at Bodø Kommune som fremtidig avtalepart i utbyggingsavtaler, således 
må sikre eiendomsretten til regulerte offentlige arealer som skal stilles til slik disposisjon, samt sikre at 
alle utbyggere og delutbygginger bidrar med lik andel av opparbeidelse og erverv av arealer.
Bodø Eiendom AS gir således innsigelse til at slik bestemmelse kan stadfestes før det foreligger avtale om 
innløsning med berørte grunneiere.
 
 
 
For Bodø Eiendom AS 
 
 



 

Med vennlig hilsen
 

Bernt Charles Hargaut
Prosjektleder / 
Prosjektutvikler Corponor AS
 

Mobil: +47 45470075
 

Dronningens gate 18
8006 Bodø
 

www.corponor.no
 
 

https://www.facebook.com/corponor
https://www.instagram.com/corponor
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.corponor.no&umid=db80924b-6f0b-436a-88b0-cf97911bddde&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-15498ca9f8b3081fae640b2ee174d11f56e14b07


989838415 
BODØ SPORTSDYKKERKLUBB 
c/o Jan-Gunnar Berg Nytrøhaugen 13 
8030 BODØ 
Norway 
jgberg@signalbox.no 
 
 
 
972418013 
BODØ KOMMUNE 
Postboks 319 
8001 BODØ 
 

Dato:16.7.2021
 
 
 
 
 
Tilbakemelding på Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Molobyen
 
Vedrørende område GKG.
Sjøsportene har, med Bodø Sportsdykkerklubb som søker, fått tildelt 100 000kr for gjennomføring av
konseptvurdering/mulighetsstudium av området Breivika i Bodø av Nordland Idrettskrets. Frist for
gjennomført konseptvurdering var juni 2021, men pga av COVID 19 er denne utsatt med inntil ett år.
«Sjøsportene» bestående av Bodø Kajakklubb, Bodø Kiting, Bodø Seilforening, Bodø
Sportsdykkerklubb, Bodø Windsurfing og Bodin KFUM/KFUK speiderne, har «samlet seg» med tanke
på å etablere et felles sjøsportsenter. Til sammen representerer medlemmene innen «sjøsportene» i Bodø
nærmere 1500 medlemmer i alle aldersgrupper, hvor en stor del barn og ungdom. Totalt utgjør
medlemsmassen nærmere 10% av alle medlemmene i idrettslag i Bodø. Potensialet for ytterligere vekst
er stort dersom man har ordnede «fasiliteter» på plass.
Bodøområdet har muligens de mest unike omgivelsene for utførelse av vannsportaktiviteter i Norge. Det
er kun Bodø Kajakklubb som har «anleggsfasiliteter». Anlegget til kajakklubben i Kvalvika har
fullstendig sprengt kapasitet. Det er 5-6 års ventetid for medlemmene for å få lagringsplass i klubbhuset
(de har et aktivitetskrav for å få lov til å leie plass i klubbnaustet). Parkering er noe begrenset. Framtiden
til kajakklubben er truet, all den tid klubben faktisk bare leier tomta som lokalet/naustet står på i
Kvalvika. Dette gjør at de ikke kan sette i gang større prosjekter, som ombygging/utbygging eller
nybygging – som de helst ønsker. For de andre klubbene så foregår lagring av utstyr hjemme hos
medlemmene. Tungvint logistikk forvansker avholdelse av aktivitet, skaper «slitasje» på ressurspersoner
og bidrar til dårlig kontroll påutstyret (mtp. vedlikehold, svinn og sikkerhet). Samlinger og
medlemsmøter avholdes ikke på faste steder, men rullerer stort sett ifra «hjem» til «hjem»- noe som
selvsagt har sine begrensninger mtp deltagelse.
 
Behovet fra sjøsportene er meldt Bodø Idrettsråd, hvor initiativet er plassert som nr. 10 på
prioriteringslisten for anlegg i 2019.
«Sjøsportene» har vært i møter med Bodø Kommune, Nordland Idrettskrets og Nordland
Fylkeskommune hhv. 8. januar og 17. september (siste møtet uten Nordland Fylkeskommune).
Bodø Friluftsforum har etterlyst tiltak for å tilrettelegge for de «maritime» idrettene. Bodø Friluftsforum
gjennomførte «Idemyldring», høsten 2018.
 
Sjøsportene ser at tomt kan være en utfordring, spesielt «sjønære»- tomter. Breivika i Bodø anses som det
klart beste lokalitet for alle de nevnte klubbene. Det har svært by-nær beliggenhet, kort vei til
aktivitetsområdet (havet) og sandstrand.
Sandstrand er viktig for kurs, opplæring og for å skåne utstyr mest mulig- ved start og avslutning av
aktivitet. Havområdet utenfor Breivika har særdeles naturgitte forhold for alle sjøsportaktiviteter, både
over og under vann. Området er et velbrukt friluftsområde som har stort potensiale for å utvikles til nytte
for medlemmene, så vel som for hele befolkningen i Bodø.
 



Breivika Velforening disponerer i dag ett lite naust ute på «Breivikaodden». Dette naustet er nærmest
falleferdig. Breivika Velforening er svært positiv til å være med på prosessen for å utvikle området.
Samtidig vil foreningen kunne nyttiggjøre seg tilgang til fremtidige lokaliteter/område til sosiale
samlinger og møter. Breivika Velforening har også etterlyst tiltak for utvikling av området i Breivika.
Velforeningen vil kunne bli en viktig part for samhandling, sammen med idrettslagene og Bodø
Kommune for utvikling av området i Breivika.
 
Slik forslaget til arealplanen er tegnet inn er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for det arealbehovet
sjøsportene har. Dette gjelder areal for lager, sanitær anlegg, møterarealer for ca 60 og parkering.
Parkering er vesentlig da aktivitetene er utstyrskrevende. For å kunne nytte området er det stor
sannsynlighet for at området på nordsiden av område GKG, mot sjøen, må fylles opp for få nok areal.
Det vil også være behov for tilgang til flytebrygge for av og påstigning i båt, både for seilforeningen og
dykkeklubbens medlemmer. Ett sett dykkerutstyr veier normalt rundt 50 kg og må bæres mellom bil og
båt. Avstand er derfor en vesentlig faktor.
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Automatisk tilbakemelding fra DSB - Høring og offentlig ettersyn - 
områderegulering for Molobyen - 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 Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren 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 Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren 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 
Arkiv 

 
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


 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Bodø kommune - Områderegulering for Molobyen. Fiskeridirektoratets 

uttalelse.  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Bodø kommune 

11.06.2021 med høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Molobyen i Bodø 

kommune. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og akvakultur – 

herunder å ta vare på marint biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en 

balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Formål og planstatus 

Hensikten med planen er å transformere eksisterende næringsområde til 

sentrumsformål (forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, 

bevertning herunder nødvendig grøntareal og infrastruktur til bebyggelsen). Planen 

hjemler cirka 52.000 m2 bruksareal (BRA) bolig eller 600 – 650 boliger, cirka 12.000 m2 

BRA kombinert kontor/tjenesteyting/hotell/bevertning/kultur og inntil 5.000 m2 BRA 

forretning. I tillegg innehar planen en del andre formål ift. samferdsel og blå-/grønne 

strukturer. Det legges blant annet opp til nytt byrom i Molorota, ny gågate/shared space 

mellom ny bebyggelse samt ny havnepromenade mot sjøen fra moloen og frem til 

bystranda i Breivika. 

 

Områdeplanen stiller krav til videre detaljregulering for alle områder regulert til 

sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
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Marine ressurser i området 

Fiskeri- og ressursområdene i Bodø kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i 

samarbeid med lokale fiskere1. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av 

yrkesfiskere. Dataene vi har for området rundt tiltaksområdet er innhentet i 2002. 

Fiskeridataene er lagt inn på Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på 

Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  

 

Vi har ikke kartlagt fiskeriinteresser i nærheten av tiltaksområdet. Miljødirektoratet har 

kartlagt marine naturtyper2 i området (figur 1). Delvis overlappende med planområdet er 

det kartlagt viktige områder (B-områder) med skjellsand som dekker store deler av 

Breivika. Omtrent 600 meter fra planområdet er det kartlagt et tilsvarende felt som er 

verdisatt som svært viktig (A-områder). Dette området strekker seg ut av havnen og lags 

Lille Hjartøya. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og som 

fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter. I tillegg benytter større 

krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, de finner også 

matgrunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor overskuelige 

tidsrammer. 

 

 
Figur 1. Marine naturtyper kartlagt av Miljødirektoratet. Svarte felt: Skjellsandområder. 

 

 

 

                                                           
1 Fiskeridirektoratet 2010. Veiledning for innsamling av kystnære fiskedata. 24 s 
2 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 

19-2001 Revidert 2007. 51 s 

https://kart.fiskeridir.no/fiskeri


 

Vår referanse: 21/8720 

Side: 3/4 

Fiskerihavn 

Bodø havn er registrert som fiskerihavn. I Bodø kommune er det registrert 128 fiskere 

som har fiske som hovedyrke (blad B), og 26 har fiske som biyrke (blad A). Formålet med 

fiskerihavner har først og fremst vært å tilrettelegge for mindre og større fiskefartøy i 

havnene. Fiskeridirektoratet sin rolle er å sikre fiskerihavnenes funksjon som 

mottaksanlegg og liggehavn. Fiskeridirektoratets interesse er i første rekke å sikre 

adkomstmulighetene både fra sjø- og landsiden til mottak samt sikre at fiskerihavner er 

tilgjengelig og brukbare for fiskefartøy og akvakulturnæring. Det betyr at for tiltak og 

planer som har konsekvenser for slike interesser i havnene, er vi høringsinstans.  

 

En fiskerihavn er ofte mer enn en havn for fiskerinæringen. Mange av havnene er bygd 

ut med utdyping og moloer, og utgjør viktige knutepunkt og trygge anløpssted for et 

mangfold av trafikk – personer og gods, turisme og fritidsbåter, og havna verner 

infrastruktur og bebyggelse på land. 

 

Vurdering 

Fiskeridirektoratet region Nordland ber om at Bodø kommune tar hensyn til 

fiskeriaktiviteten i området, og arbeider for å ivareta fiskerihavnen og den aktivitet som 

er tilknyttet denne. Videre ber vi om at hensynet til skjellsandområdet blir ivaretatt. 

Generelt tilrår vi at tiltak i og ved sjø skjer på høst og tidlig vinter fordi det er den 

perioden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro, eller at avbøtende tiltak er 

tilstrekkelige til å hindre negativ påvirkning på miljøet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef 

 

Silje Svendsen 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Tilbakemelding på Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Molobyen
 
Har sett på den ferdige områdeplanen, og mener den ivaretar området og utviklingen av dette på en god
måte.
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Viser til tidligere innsendt høringssvar av, 2017.10.04. LUKS dok. 4807 og viktigheten av at 
dette følger prosessen videre.  
 
Trafikkanalysen har ikke tatt hensyn til varetransporten som egen gruppe, dette må gjøres da 
handelen er en viktig del av utviklingen for byen. 
Ved eventuelle stenginger for personbiltrafikk må dette ikke dette omhandle varetransporten, 
dette gjelder også for gater kollektivgater da varetransporten har leveranser til alle gater i 
byen. Dette være seg næringsvirksomheter, netthandel, flytting osv. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 

 
Fagsjef logistikk  
Post/Besøksadresse: 
Prinsensgate 1c.  
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
W: www.luks.no 

mailto:jb@luks.no
http://www.luks.no/
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Kulturminnefaglig uttalelse - Off.e.syn. Områderegulering - Molobyen - 
Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune som kulturmiljømyndighet viser til høring og offentlig ettersyn av 
områderegulering for Molobyen, Bodø kommune. Etter avtale med kommunen har 
fylkeskommunen fått utsatt frist for vår uttalelse til saken som kulturmiljømyndighet til 10. 
september 2021. 
 
Vi viser til befaring på Bispegården med tiltakshaver 20.08.21, og møte med kommunen og 
tiltakshaver 20.08.21 og 25.08.21 og påfølgende korrespondanse om denne saken. 
 
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om 
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 
 
Område BKB 
I planforslaget er bestemmelsene for området BKB og hensynssonen «H570_1 Bispegården» etter 
fylkeskommunens vurdering for svake til å sikre kulturminneverdiene som er knyttet til Bispegården 
og det tilhørende hageanlegget. Det er krav om å utarbeide en detaljreguleringsplan for området 
før utbygging.  
 
Fylkeskommunen viser til konstruktiv dialog med Bodø kommune og tiltakshaver, og takker for et 
godt samarbeid i denne saken.  
 
Fylkeskommunen legger til grunn at partene er kommet fram en felles intensjon om å utvikle 
området samtidig som områdets karakter, med hovedbygning og hageanlegg, sikres som et 
helhetlig kulturmiljø. Dette innebærer at det gjøres mindre endringer i bestemmelsene for BKB, 
mens det for H570_1 tas inn bestemmelser som skal legges til grunn for den videre 
detaljplanleggingen av området. Bestemmelsene for disse blir da formulert som følgende, jf. e-post 
av 06.09.2021 fra Bodø kommune: 
 

BKB  
«Bispegården med tilhørende parkering og uteareal reguleres til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål - privat tjenesteyting og bevertning (BKB). Bispegården omfattes av 
hensynssone kulturmiljø, jf. § 5.3.1.  
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Uteområdene rundt Bispegården skal gis god overgang mot tilgrensende parkområder og 
knytte disse sammen med stisystem for allmenheten. Opparbeides med parkmessig preg 
med bygg/tilbygg, eller andre fellesfunksjoner. Løsninger for dette skal fremgå av 
situasjonsplan ved søknad om byggetillatelse.  
 
Maks utnyttelsesgrad for området er inntil %-BYA=20%.  
 
Bebyggelsen tillates oppført til maks kote +23,0 (NN2000).  
 
Løsninger utover dette skal avklares i detaljregulering av området. 
 
H570_1 Bispegården:  
«H570_1 - Bispegården: Målsettingen med bevaringsformålet er å sikre områdets karakter 
med hovedbygning og hageanlegg som et helhetlig kulturmiljø. Hovedbygning skal 
beholdes i sin opprinnelige form, farge og uttrykk, hvor bygningsdetaljer og materialtyper 
skal bevares. Bevaring, riving eller endring av eksisterende tilbygg og garasje kan avklares 
i detaljregulering. Eventuelle nye bygg/tilbygg/påbygg skal være underordnet 
hovedbygningen og tilpasset kulturmiljøet. Mindre tilrettelegginger og tilpasninger som sti, 
beplantning, benker mv. kan gjøres uten detaljplan, men må ikke gå ut over hageanleggets 
hovedstruktur.»    

 
Forutsatt at de foreslåtte endringene blir vedtatt slik de er gjengitt ovenfor, har fylkeskommunen 
som kulturmiljømyndighet ingen videre merknader til dette.  
 
I den videre utviklingen av Bispegården vil vi anbefale at detaljer som inngangspartiet og den 
innvendige trappeoppgangen blir bevart og vernet.  
 
Øvrige merknader 
Gravplassen på Pelle Molins plass er ikke satt av som hensynssone bevaring i planforslaget. 
Fylkeskommunen anbefaler at denne avsettes til H570 i plankartet, og at det tas inn bestemmelser 
i planen som sikrer gravplassen. 
 
Kommunen bør vurdere å oppdatere planbeskrivelsen i henhold til de nye bestemmelsene for BKB 
og H570 – områdene.  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Geir Davidsen  
seksjonsleder for Kulturminner  
 Grethe Kvam Vorvik 
 saksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for 
Molobyen - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser til oversendte forslag til områdereguleringsplan for Molobyen.  
 
Planforslaget baserer seg på en mulighetsstudie som viderefører kvartalsstrukturen fra den 
eksisterende byen og tar med seg grepene fra eksisterende bebyggelse i Breivika Brygge, samt 
viderefører Moloveien som gågate/shared space gjennom området. Dette skaper forbindelser 
mellom parken i sør og sjøen i nord.  
 
Gjennom kommuneplanens arealdel (2018), er området avsatt til sentrumsformål. Hensynsone 
H710. Båndlegging for regulering etter PBL.  
 
Planen hjemler cirka 52.000 m2 (BRA) bolig eller 600 – 650 boliger, cirka 12.000 m2 (BRA) 
kombinert kontor/tjenesteyting/hotell/bevertning/kultur og inntil 5.000 m2 (BRA) forretning. I tillegg 
innehar planen en del andre formål ift. samferdsel og blå-/grønne strukturer. Det legges blant 
annet opp til nytt byrom i Molorota, ny gågate/shared space mellom ny bebyggelse samt ny 
havnepromenade mot sjøen fra moloen og frem til bystranda i Breivika.  
 
Nordland fylkeskommune har tidligere gitt innspill til arbeidet d. 26.10.2020. Vår referanse 
17/14819-6. Deres referanse 2017/4829.  
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse.  
  
Samlet vurdering 
Fylkeskommunen vurderer at tiltaket ikke er i strid med regionale interesser slik det blant 
annet kommer frem i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Fylkeskommunen har 
ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.    
 
Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår 
vurdering formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til publikum.  

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
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Nordland fylkeskommune ber likevel om at det tas hensyn til arealpolitiske retningslinjer i 
planarbeidet og viser spesielt til følgende kapitler 8.2 By- og tettstedsutvikling og 8.3 
Naturressurser, kulturminner og landskap, som bl.a. sier:  
 
Kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling, bokstaver b), c) og d): 
b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.  
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport.  
d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 
karakter og identitet. 
 
Kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap, bokstav f) og g): 
f) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, næringsutvikling, 
opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.  
g) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som grunnlag 
for kommunal planlegging. Der det er utarbeidet regionale kulturminneregistreringer skal disse, 
sammen med kulturminneloven, legges til grunn for plan- og enkeltsaksbehandling. 
  
Merknader til planforslaget 
Kulturminner 
Egen uttalelse blir gitt innen 10. september 2021, som avtalt med Bodø kommune. 
 
Boligsosiale forhold 
Boligsosiale forhold er del av arbeidet med å utvikle den sosiale bærekraften i byer og 
lokalsamfunn. Boligsosiale problemstillinger bør være et premiss for boligbygging og 
områdeutvikling på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft. Gjennom planlegging skal 
kommunen tilrettelegge for attraktive og tilgjengelige boligområder for hele befolkningen. I 
desember 2020 la Regjeringen fram Ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021- 
2024) - Alle trenger et trygt hjem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Una Sjørbotten      Tim Chr. Tomkins-Moseng 
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Kontaktskjema 
Tema  Navn Tlf.  
Areal Tim Chr. Tomkins-Moseng 75650310  
Kulturminner Stine Grøvsal Melsæther  
   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf


 3 

 
 
 
Kopi til:     
Bodø kommune  Postboks 319 8001 BODØ 
Fiskeridirektoratet 
Region Nordland 

 Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
 
 

 
  

 



 
Nordland Fylkes Fiskarlag  Konrad Klausens vei 4 8003 Bodø  Tlf. 75 54 40 70 

nordland@fiskarlaget.no  Org. nr. 938 275 696 

 

1 

 

 

Bodø kommune 

            

    19.8.2021  
              Saksnr: 2021/713 

 

Områderegulering Molobyen i Bodø kommune - Innspill  

Viser til brev fra Bodø kommune datert 11.6.2021 om høring og offentlig ettersyn av forslag 
til områderegulering for Molobyen.  
 
Hensikten med planen er å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål 
(forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, bevertning herunder 
nødvendig grøntareal til bebyggelsen). Det legges blant annet opp til nytt byrom i Molorota, 
ny gågate/shared space mellom ny bebyggelse samt ny havnepromenade mot sjøen fra 
moloen og frem til bystranda i Breivika.  
 
Områdeplanen stiller krav til videre detaljregulering for alle områder regulert til 
sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
 
Nylig ble det varslet oppstart av detaljregulering for Kulturhavna. Planområdet for Molobyen 
overlapper noe med foreslåtte planområdet for Kulturhavna. Vi vil derfor vise til Bodø 
Fiskarlag og Bofisk AS sitt innspill datert 1.6.2021 til oppstartsvarsel detaljregulering for 
Kulturhavna som for ordnes skyld følger vedlagt dette brev. Vi ber om at deres merknader 
også hensyntas i prosessen med områderegulering for Molobyen.  
 

Bodø havn har status som fiskerihavn og har en svært viktig funksjon for fiskerinæringen. 
Det må derfor sikres at områdereguleringen ikke forringer tilgangen og betydningen av 
havna for fiskeriinteressene, men sikrer fiskerihavnformålet på en god måte.  
 
Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at det opprettes tett dialog med fiskerinæringen og at 
fiskerne/fiskemottaket som har sitt virke i havna blir involvert i den videre prosessen.  
 
  
Vennlig hilsen         
Daglig leder         Seniorrådgiver  
Steinar Jonassen        Elisabeth Karlsen  
 
 

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift. 
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Vedlegg:  
Innspill fra Bodø Fiskarlag og Bofisk datert 1.6.2021 - Detaljregulering Kulturhavna  
 
Kopimottakere:  
Statsforvalteren i Nordland 
Fiskeridirektoratet region Nordland 
Bodø Fiskarlag  
Nordland fylkeskommune  
 
 



 

Bodø kommune  

Bodø havn         

 

          Bodø 1.6.2021 

 

 

Høring og varsel om oppstart detaljregulering for Kulturhavna, sentrum  

Viser til varsel om oppstart av ny reguleringsplan for Bodø havn – Kulturhavna.  

Innledningsvis vil Bodø Fiskarlag poengtere at Bodø havn har status som fiskerhavn, og fiskeri og 

aktivitet i forhold til fiskeri skal ha et fortrinn i havna. Når Bodø kommune utarbeider ny 

reguleringsplan er de pliktige å ta vare på disse forholdene på en betryggende måte. 

Bodø havn har fiskefartøy som er hjemmehørende, men også tilreisende, i havna. I Bodø havn finner 

vi også Bofisk AS som er eneste fiskemottaket fra Rødøy i sør til Steigen i nord og som siste året 

kjøpte ca 750 tonn fisk. Det er helt avgjørende for all planlegging at det legges til rette for at 

fiskemottaket og fiskeflåten får drive sin virksomhet og videreutvikle denne virksomhet. For å få 

dette til så er det nødvendig å bruke arealene i indre moloskråningen til næringsformål som ivaretar 

dette behovet. Bodø Fiskarlag forutsetter at planforslaget legger til rette for at fiskerinæringen skal 

få bruke minst de arealene som brukes i dag til fiskeri/ fiskemottaksformål. 

 

Forslag:  

• Moloveien: Fiskarlaget kan akseptere at den stenges for personbiltrafikk, men når det gjelder 

varetransport eller transport til fiskemottak/båter må dette aksepteres.  

• Bodø Fiskarlag viser til at Bodø indre havn er regulert til småbåthavn. Denne reguleringen må 

endres til å kun gjelde fiskeriformål. Når det gjelder forslaget til bybro er det helt 

uakseptabelt.  

• Viser til forslagene om bygging av bystrand, badestrand og promenademolo utenfor 

molofestet: Bodø Fiskarlag poengterer at det ikke er mulig å utarbeide en ny strand utenfor 

moloen på grunn av at det står på leirgrunn og det er stor fare for utglidning av massene. 

Viser også til forslag om å ta hull i moloen for å bedre adkomst til promenademolo; det vil vi 

på det bestemte fraråde på bakgrunn av at det vil gjøre at en ikke får tilstrekkelig og god nok 

skjerming av indre havn under dårlig vær.  

• Bygningsmassen på moloen: Viser til at dagens bygningsmasse har vært brukt til lagring både 

til fiskeriformål (bu) og fiskemottak. Generelt sett har bygningsmassen sett sine beste dager 

og trenger oppgradering. Oppgraderingen skal søkes å ivareta de behov vi ser for oss 

fremover i tid i en tidsperiode på 20-25 år.  

• Generelt vil Bodø Fiskarlag poengtere at de fleste fartøyer blir større og større, og en typisk 

sjark i dag er mellom 11-15 meter, i tillegg til de som er under 11 meter.  

• Bofisk AS: Fiskeflåtene er avhengig av å ha en tilfredsstillende mottakssituasjon for å ivareta 

sin virksomhet. Det er av avgjørende betydning for flåten og servicebedriftene i Bodø at det 



legges til rette for at Bofisk får tilgang til de nødvendige arealer for å kunne fortsette sin 

virksomhet og videreutvikle bedriften.  

• For å synliggjøre de faktiske verdiene som en fisker er med å skape om bord i et fartøy så 

skaper èn fisker ombord nesten 3 arbeidsplasser på land i forhold til tjenesteytende næringer 

(viser til Sintef-rapport om samme) 

• Adkomst til moloen: Det er viktig at denne tillates kun i tilknytning til næringsformål. Bofisk 

må få sitt transportbehov dekket på en akseptabel måte. Når det gjelder de hjemmehørende 

fartøyene bør det tillates inntil èn bil pr fartøy for å ta hensyn til nødvendig transport til og 

fra fartøyet. Det må tillates parkering på moloen for de aktive fiskerne som har fast kaiplass.  

• For å ivareta fritidsflåtens behov for transport bør det etableres et avlastningspunkt/ 

lossepunkt ved molorota. Det bør legges til rette for annen type transport, f.eks lossetralle, 

utover moloen slik at en unngår all unødvendig transport.  

Generelt vil Bodø Fiskarlag bemerke at sjømatnæringen er benevnt som den største 

fremtidsnæringen. Vi produserer mat med det minste miljøavtrykket og næringen vil bli enda 

viktigere i fremtiden. Når det gjelder antall fisker ser vi at det er flere og flere unge som velger 

fiskerinæringen som sin fremtid. Fiskerirelatert utdanning har ei rekordstor søking og gir et godt bilde 

på de muligheter som fiskeriene har i fremtidsbildet. Det er derfor avgjørende at Bodø kommune tar 

dette innover seg og planlegger ut ifra å dekke disse behovene som næringen har de neste 20-25 år.  

Bodø Fiskarlag vil avslutningsvis understreke at et levende fiskemottak i havna gir både verdiskaping 

og besøkende anledning til å se utøvelse av yrket når ulike fiskeslag lastes over fra båt til kai. 

 

Med vennlig hilsen  

Bodø Fiskarlag og Bofisk AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Fiskeridirektoratet region Nordland  

Statsforvalteren i Nordland 



Fra: Ingrid Johanna Verbaan[ijv@nve.no]
Sendt: 23.08.2021 13:06:49
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 201706515-3 NVEs uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Molobyen - Bodø 
kommune 

Deres ref.: 2017/4829.
 
NVE viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 11.06.2021 og NVEs innspill (Varsel om oppstart) 
d.d. 14.11.2017. Vi beklager sein tilbakemelding. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. NVE har i tillegg fått ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann 
gjennom kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal 
arealplanlegging.
 
Hensikten med planarbeidet er: å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål 
(forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, bevertning herunder nødvendig 
grøntareal til bebyggelsen). Dette som en forlengelse av byen vestover.
En stor del av planområdet skal etableres ved fylling i sjøområde.
 
Områdereguleringsplan for Molobyen – offentlig ettersyn: 
Grunnforhold
Plandokumentene viser på en tydelig måte hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til.
Det er avdekket at det fra tidligere er utført minst 6 grunnundersøkelser i det aktuelle området i 
tidsrommet mellom 2001 og 2009. Hovedkonklusjonen i utførte geotekniske undersøkelser viser 
grunnforhold bestående av sandholdige løsmasser som avtar i tykkelse inn mot land og dekker en 
normalkonsolidert leire. Stedvis er leiren definert som sprøbruddsmateriale og varierer noe i tykkelse 
over et fastere lag med leire. Rapportene gir et tilstrekkelig bilde til å vurdere områdestabiliteten som 
viser at utfyllingen iht. planen er realiserbar etter at det er utført supplerende geotekniske undersøkelser 
ifm. detaljregulering og søknad om utfylling jvf. planbeskrivelsen (side 71-72).
Med bakgrunn i det er det utført (Norconsult) geotekniske stabilitetsvurderinger iht. NVEs tidligere 
kvikkleireveileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred gjelder i dag) for området etter dagens situasjon for eksiterende fylling i Breivika, med 
forutsetning om utbygging i tiltaksklasse K4. Formålet er å indentifisere og utrede eventuelle 
kvikkleirefaresoner innenfor planlagt tiltaksområde. Det er identifisert en faresone innenfor 
tiltaksområdet. Stabilitetsberegninger er utført for 4 kritiske snitt for dagens situasjon med 
totalspenningsanalyse og effektivspenningsanalyse. Beregningsresultatene viser at beregnet partialfaktor 
ikke tilfredsstiller kravet i gjeldende regelverk for et K4 tiltak innenfor kartlagt sone. 
Kravene i TEK 17 §7-3 om fare for kvikkleireskred anses derfor ikke som tilfredsstilt. Det må videre 
gjennomføres, som angitt i vedl.22 Geotekniske vurderinger – områdestabilitet og i vedl.23 Geotekniske 
vurderinger – kvalitetssikring, supplerende grunnundersøkelser og ny sjøbunnskartlegging i området i 
forbindelse med detaljprosjekteringen av eventuelle tiltak innenfor området.
 
Havnivåstigning og stormflo
Plandokumentene viser på en tilfredsstillende måte gjennom utredningene (Norconsult – Vurdering av 
Sikring mot sjø) at det tas hensyn til klimaendringer, blant annet havnivåstigning og stormflo.

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf


 
Vassdrag, skred i bratt terreng og energianlegg 
Planområdet berører ikke vassdrag, skredfare i bratt terreng eller energianlegg. 
 
Overvann 
NVE mener at det er bra at kommunen på en helhetlig måte tar hensyn til klimaendringer og 
klimatilpasninger. Formingsveilederen vedlegg 5, er et godt eksempel av denne tilnærmeringen som skal 
være retningsgivende for videre detaljregulering innenfor planområdet. Det er også veldig bra og viktig 
at det for første byggetrinn skal utarbeides en helhetlig rammeplan for vann, avløp og overvann for hele 
områdeplanen (side 8 av planbestemmelser).
Det forventes mer overvann, økning i flomvannføringen og stormflomnivået. Det vises videre til 
«Klimaprofil Nordland» på www.klimaservicesenter.no . NVE mener at hovedprinsippene for håndtering 
av overvann: tre-trinnstrategien for håndtering av overvann (1.infiltrering, 2.fordrøyning og 3.avrenning) 
innenfor planområdet og de ulike tiltak med fordel kan innarbeides mer og forankres i 
reguleringsbestemmelser ved å stille konkrete krav til løsninger for overvannshåndtering samt at det 
visualiseres i plankartet, vises/fremheves i utomhusplan/situasjonsplan og beskrives i 
planbestemmelsen. Vi minner her også om intensjonene i vrl. §7, at utbygging og annen grunnutnytting 
bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen.
 
Konklusjon 
Det er positivt og viktig at det tas hensyn til klimaendringer og klimatilpasninger på en helhetlig måte i 
plandokumentene. Fare for kvikkleireskred i planområdet er vurdert og tatt hensyn til ved at det er stilt 
krav om ytterligere utredninger i forbindelse med detaljregulering. 
NVE har ingen videre merknader til offentlig ettersyn. 
Hvis det er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE Region nord kontaktes med en konkret forespørsel.
 
 
Hilsen,
 

Ingrid J. Verbaan
Seniorrådgiver
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelingen
Seksjon: Seksjon for flom, overvann og miljø

 

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
 
 

http://www.klimaservicesenter.no/
mailto:ijv@nve.no
http://www.nve.no/




Innspill til planforslag Molobyen  

           sak. 2017/4829 

 

Bodø kommune, Byutvikling      Bodø 19.8.2021   

p.b 319, 8001 Bodø 

 

 Angående bygging av Molobyen.  

  

Det er en historisk viktig avgjørelse kommunens representanter er i ferd med å ta. Dersom utbyggers 

forslag til områderegulering blir vedtatt, så vil det uansett ikke være mulig å gjøre om på vedtaket 

når byggene står der, derav viktigheten med å lytte til byens borgere i tidlig fase. 

 Dersom en studerer prosjektet nøye, så ser en at det bygges mye i høyden. Det forsvares med at det 

blir estetisk vakkert, med åpne byrom mellom blokkene. 

Men en kan tenke seg at en flytter Bodø Panorama til Breivika, bare enda større. Det er lett å 

forestille seg at dette blir voldsomt, og siste rest av åpenhet mot havet forsvinner for byen. 

Moloen er et av de aller viktigste rekreasjonsområdene vi har, de senere år er denne betydelig brukt 

av byens borgere og ikke minst beboere i Kvartal 98. Med en så voldsom stor bygningsmasse i 

umiddelbar nærhet, vil opplevelsen av moloen bli noe ganske annet. 

 Mot molorota er det planlagt et bygg med fasade på hele 25 meter. BS6, eller «V»- blokken. Denne 

blokken alene vil være fullstendig dominerende for området rundt molorota. 

Selv om illustrasjonene forsøker å gi en illusjon av at dette blir vakkert, så greier en oppmerksom 

leser fint å se at det blir det ikke. 

Den vil ligge veldig tett på eksisterende bebyggelse, og den vil sørge for at bakken i Moloveien 

kommer til å ligge i skygge året rundt. 

Det vil bli som å besøke en middelalderborg, når en kommer til molorota. Med skyhøye fasader.  

Vi mener at prosjektet ser vesentlig bedre ut, dersom det i stedet anlegges en park på området der 

denne blokka er planlagt. Da vil en få en forlengelse av den planlagte åpne plassen der Molostua 

stod, og området kan da brukes til ulike kulturformål. Fordi en da vil kunne få plass til å faktisk gjøre 

det.   

Et annet viktig moment, er at tilnærmingen til hele Molobyen vil bli vesentlig annerledes uten BS6. 

Det vil skapes en åpenhet mot den nye byen, og en vil føle at en får «luft» imellom eksisterende 

bebyggelse og det nye prosjektet, «mologata» vil fremstå som betydelig mer åpen og innbydende om 

man benytter dette området til grøntareal. Et så stort prosjekt vil ha betydelig behov for etablering 

av grønt iht. kravene om uteopphold, at deler av dette legges på dette område vil være meget bra for 

både prosjektet og resten av byens borgere. 



Utbygger vil selvsagt argumentere med «helhetlig utbygging» og lignende, men studerer en plan så 

er det lett å se at det er her på BS6 det mest monumentale bygget er planlagt- og det blir ikke et godt 

bygg for byens innbyggere.  

Dersom en ser på erfaringene som er gjort i Oslo, og deres Barcode-utbygging, så er dette et 

eksempel på et prosjekt som ikke ble slik utbygger skisserte. Men der er det for seint å gjøre noe med 

det nå, når det er bygget. 

I Bodø kan vi fortsatt unngå å gjøre historiske feil. 

Konklusjon er at bebyggelsen på BS6 må utgå og område heller benyttes til grøntområde. 

  

På vegne av styrene i Sameiet Moloveien 6 og Sameiet Moloveien 2  

Mvh Tom Erik Olsen 

Styreleder 

Styret i Sameiet Moloveien 6 

 

https://bodo.kommune.no/planprosesser-og-prosjekter/horing-og-offentlig-ettersyn-

omradereguleringsplan-for-molobyen-article5967-2562.html 

 

 

https://bodo.kommune.no/planprosesser-og-prosjekter/horing-og-offentlig-ettersyn-omradereguleringsplan-for-molobyen-article5967-2562.html
https://bodo.kommune.no/planprosesser-og-prosjekter/horing-og-offentlig-ettersyn-omradereguleringsplan-for-molobyen-article5967-2562.html


 

 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

BODØ KOMMUNE 
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Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 21/121746-2 2017/4829 14.07.2021 

     

      

Uttalelse til områdereguleringsplan for Molobyen 

Vi viser til høring datert 11.06.2021. 

 

Saken gjelder  

Hensikten med reguleringsplanen er å transformere eksisterende næringsområde til et 

fremtidig bydelsområde. Reguleringsformål er bolig, sentrumsformål (forretning, 

tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting, bevertning), kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, samferdselsformål, grøntarealer og sjøarealer. Planområdet strekker seg fra 

Molorota i øst til Breivika og sjøarealene utenfor i vest, Prinsens gate i sør og sjø i nord. 

De nye arealene blir en forlengelse av byen vestover. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

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

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

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende.  

 

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport.  

 



  

 

 

2 

Statens vegvesens kommentarer 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål, offentlig/privat 

tjenesteyting og park. Det er satt krav om områderegulering før planområdet kan omformes 

til den nye arealbruken, som blir en forlengelse av byen vestover.  

 

Områdereguleringsplanen setter krav til videre detaljregulering for alle områder som er 

regulert til sentrumsformål og kombinert bebyggelse- og anleggsformål.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for å vurdere trafikale konsekvenser av utbyggingen av 

området. Her har trafikkavvikling, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og framkommelighet for 

gående og syklende vurdert og dokumentert. Planområdet får gang- og kjøreatkomster fra 

offentlig/kommunalt vegnett. Vi forutsetter at trafikkanalysen tas med i det videre arbeidet 

med detaljreguleringer. 

 

Vi synes planforslaget er grundig gjennomarbeidet med både utredninger og analyser.  

 

Statens vegvesen har ingen merknader til denne områdereguleringsplanen. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Uttalelse med innsigelse - områderegulering - Molobyen - Bodø 

Det vises til oversendelse den 11.06.2021 i forbindelse med offentlig ettersyn av områderegulering 
for Molobyen. 
 
Planarbeidet hadde oppstart så tidlig som i 2017, så uttalelsen vil til en viss grad bringe inn nye 
forhold som må behandles før endelig planforslag kan sluttbehandles. 
 
Hensikten med planen er å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål 
(forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, bevertning herunder nødvendig 
grøntareal til bebyggelsen). Dette som en forlengelse av bykjernen vestover. Det legges gjennom 
planen til rette for at området kan bli et moderne, bærekraftig og attraktivt by- og boområde når 
området utvikles på tvers av tomtene i området. 
 
Av planprogrammet fremgår det at området har ambisjon om å utbygges på en bærekraftig måte; 
både sosialt, miljømessig og økonomisk. I prosjektet er det er gjennomført en gjennomgang av FNs 
bærekraftsmål med vurdering av ønskede tiltak/løsninger i prosjektet. 
 
Planen hjemler cirka 52.000 m2 (BRA) bolig eller 600 – 650 boliger, cirka 12.000 m2 (BRA) kombinert 
kontor/tjenesteyting/hotell/bevertning/kultur og inntil 5.000 m2 (BRA) forretning. I tillegg avklares de 
overordnede tema som samferdsel og blå-/grønne strukturer. Det legges blant annet opp til nytt 
byrom i Molorota, gågate mellom ny bebyggelse samt ny havnepromenade fra moloen og frem til 
bystranda i Breivika. 
 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.2017 
fått delegert myndighet til å samordne og avskjære innsigelser fra regionale statsetater til 
kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det innsigelse fra Avinor, jf brev av 09.07.2021. 
 
Statsforvalteren har enkelte merknader om planfaglige forhold som må rettes opp før planen kan 
vedtas. Videre har vi planfaglige anbefalinger på det boligsosiale område. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/andre-dokumenter/brev/utvalgte_brev/2017/delegering-av-myndighet-til-a-samordne-statlige-innsigelser-til-kommunale-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2590406/
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INNSIGELSE  
 
1. Avinor fremmer innsigelse med krav om inntak av planbestemmelser av hensyn til 

flysikkerhet. 
 
 
Begrunnelse og forslag til løsning:   
I forslag til reguleringsbestemmelser er høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for 
Bodø lufthavn innarbeidet i § 2.12, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende 
08.12.2017.  
 

o Avinor ber om at første setning i bestemmelsen § 2.12 endres til: Det må ikke etableres bygg 
eller anlegg som gjennomtrenger hinderflate (horisontalflate) i restriksjonsplanen for nye 
Bodø lufthavn, dvs. kote +52 ( i forslag +58,3 )meter over havet. 

 
Avinor ber også om at følgende bestemmelser tas inn i områdereguleringsplanen, jf. Avinors brev av 
20.10.2017 til kommunen:  
 

o Krav til radiotekniske vurderinger av bygg, tilbygg og anlegg:  
Alle søknader om nye bygg, tilbygg, anlegg og endring på eksisterende bygg som inkludert 
takkonstruksjon overstiger kote 33 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for 
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, 
tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.  
Bodø kommune kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering 
for byggene/tilbyggene/anleggene/fasadeendringene.  

 
o Krav til radiotekniske vurderinger av kraner:  

Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av mobilkraner til oppføring av 
bebyggelse og anlegg.  
Dersom det skal benyttes tårnkraner der bommen overskrider kote 33 meter over havet, skal det 
sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må 
det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Bodø kommune kan ikke gi 
igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bruk av tårnkraner.  

 
Da angitte byggehøyder i områdereguleringsplanen overskrider BRA-krav, er det viktig at nevnte 
bestemmer om radiotekniske vurderinger av bygg/tilbygg/anlegg/kraner innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Statsforvalteren finner at innsigelsen fra Avinor skal fremmes, men anses imøtekommet dersom 
bestemmelsene innarbeides og vedtas. 
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ØVRIGE MERKNADER FRA STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
 
Planfaglige mangler1 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Molobyen er et stort og omfattende tiltak, og området ligger utsatt til med tanke på havnivåstigning, 
stormflo og bølgepåvirkning. Særlig området BS1, BS2, BS3 og BS7.   
 
Av oversendte plandokumenter foreligger det ikke en fullstendig ROS-analyse for Molobyen, kun en 
sjekkliste. Enkelte tema er tatt inn i planbeskrivelsen, men det mangler en oversikt over alle temaene 
med en samlet vurdering av sannsynlighet, risiko og konsekvens for tiltaket, og området rundt.  
 
En fullstendig ROS-analyse bør i utgangspunktet være gjennomført på dette stadiet i planprosessen. 
ROS-analysen skal si noe om hvilke områder som er egnet for utbygging og ikke, og hvilke tiltak som 
eventuelt må gjøres der det er utfordringer. 
 
Kommunen bør stille krav om ROS-analyse for områdereguleringen, da denne vil være et viktig 
kunnskapsgrunnlag til ROS-analyse i detaljreguleringen, med oppfølgingskrav om hva ROS-analysen 
bør inneholde. Områdereguleringen bør i tillegg ha bestemmelser om vurdering av særlige risiko- og 
sårbarhetsforhold og tiltak som skal følges opp. 
 
En sjekkliste er ikke tilfredsstillende nok, og mangelfull ROS-analyse er i utgangspunktet grunnlag for 
innsigelse. Vi ber om at Bodø kommune påser at ROS-analyse foreligger i fremtidige planer. 
 
Miljøfaglige forhold   
 
Uteoppholdsarealer 
Planforslaget legger opp til at krav til uteoppholdsareal kan løses bl.a. på areal avsatt til gatetun og 
på innglasset balkong/terrasse som kan åpnes. 
 
Statsforvalteren finner grunn til å presisere at byggteknisk forskrift må legges til grunn når det 
gjelder hva som kan regnes som uteoppholdsareal.  
 
Uteoppholdsareal er i henhold til byggteknisk forskrift § 5-6 «de deler av tomten som er 
egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kommunen kan 
bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes 
som uteoppholdsareal». 
 
Statsforvalteren mener fremdeles at bare ikke overbygd del av terrasser kan regnes som 
uteoppholdsareal, og at innglasset balkong/terrasse derfor ikke kan regnes med. Det foreligger etter 
vår oppfatning en planfaglig mangel dersom innglasset balkong/terrasse aksepteres som 
uteoppholdsareal.  
 

 
1 Med planfaglige mangler tenker vi på feil og mangler knyttet til lov og forskriftskrav – typisk tekniske krav og formelle krav f 
eks knyttet til manglende dokumentasjon/utredning. Dette er krav som normalt skulle vært oppfylt ved utarbeidelse av 
planen og som kan få betydning for planens gyldighet. Denne type mangler vil avhjelpes ved at påpekt mangel rettes opp i 
det videre planarbeidet. 
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Når det gjelder å løse krav om uteoppholdsareal på areal avsatt til gatetun, må det sikres at arealene 
utformes slik at personer ikke utsettes for farer. Vi viser her til byggteknisk forskrift § 8-3. 
Lekearealer skal avskjermes mot trafikk og nivåforskjeller sikres slik at fallskader forebygges. 
 
Støy 
Det er i bestemmelsene tatt inn at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at retningslinjen ble 
endret med virkning fra 11. juni i år, og at det nå er kapittel 6 i retningslinjen som omhandler bygge- 
og anleggsstøy.  
 
Når det gjelder flystøy og krav om at alle boenheter skal ha stille side og tilgang til uteoppholdsareal 
med tilfredsstillende støyforhold, finner vi grunn til å påpeke at flystøy ikke er retningsbestemt. Det 
vil derfor i praksis ikke være mulig å oppnå stille side og uteoppholdsarealer med tilfredsstillende 
støyforhold. Så lenge planområdet ligger i gul flystøysone, vil det ut fra foreslått formulering ikke 
kunne tillates etablering av boliger i området. Vi vil derfor anbefale kommunen å vurdere om det er 
dette som er intensjonen, og eventuelt at bestemmelsen endres i tråd med det som er intensjonen. 
Nye flystøysoner vil imidlertid kunne innebære at dette i realiteten er uten betydning. 
 
Det er i forslaget til bestemmelser åpnet for at støyanalyser kan utføres i henhold til EU-
kommisjonens standard CNOSSOS-EU. Det er i Miljødirektoratets veileder om behandling av støy i 
arealplanlegging, pkt. 2.4 sagt følgende om den aktuelle metoden for beregning av støy:  

CNOSSOS-EU er en ny metode utviklet av EU og skal brukes i strategiske 
støykartlegginger i henhold til forurensingsforskriften. Arbeidet med å tilpasse metoden til norske 
forhold er ennå ikke ferdigstilt, men metoden kan brukes i tidlig planfase og ved 
overordnet kartlegging.   

Statsforvalteren kan ikke se at det i forbindelse med detaljerte beregninger av støy blir riktig å 
benytte CNOSSOS-EU. Vi mener derfor at setningen som åpner for dette må tas ut av bestemmelsen.  
 
Tiltak innenfor arealer avsatt til park og friluftsområde i sjø 
Forslaget til bestemmelser åpner opp for at det innenfor arealene avsatt til park tillates tiltak for 
diverse tilrettelegging. Statsforvalteren mener at det her bør tas inn noen begrensninger når det 
gjelder omfanget av tiltak og hvor innenfor de aktuelle arealene tiltak kan tillates. Bestemmelsen slik 
den nå er utformet, åpner etter vår oppfatning i for stor grad opp for tiltak uten at de er avklart i 
plan. 
 
Også når det gjelder tilrettelegging i arealer avsatt som friluftsområde i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone, mener vi at det må gis bestemmelser som i større grad styrer hvilke former 
for tilrettelegging som kan tillates og hvor dette kan skje.  
 
 

Planfaglig råd 2 
 
Boligsosiale forhold  
 
I desember 2020 la Regjeringen fram en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-
2024) - Alle trenger et trygt hjem.   
   

 
2 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i planleggingen, og 
anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å foreta de endelige valgene.  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf
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Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje med 
miljømessig og økonomisk bærekraft. Gjennom planlegging skal kommunen tilrettelegge for 
attraktive og tilgjengelige boligområder for hele befolkningen.  
   
Kommunens ansvar for framskaffing av boliger omfatter tilrettelegging for varierte boligtyper og 
boformer; boliger for eldre og funksjonshemmede, boliger for vanskeligstilte og generelt for  
bomiljøer som fremmer helse og er gode oppvekstområder. 
 
Bodø kommune har en Boligplan med handlingsdel og en nylig revidert samfunnsdel som er gode 
verktøy for å fremme sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.   
 
I rapporten Utviklingområde Vest – Bærekraftige løsninger er prosjektet bl.a vurdert opp mot FNs 
bærekraftsmål 1 «Utrydde fattigdom». I denne heter det at «Prosjektet planlegger for differensiert 
bebyggelse som legger til rette for et mangfold av beboere med ulik økonomi». Her reises det 
prinsipielle spørsmål om muligheten for utleieboliger og kommunale boliger, uten at vi kan se det er 
tatt stilling til eller innarbeidet i planforslaget. 
  
Statsforvalteren ber om at kommunen i det videre arbeid med områdeplanen drøfter og vurderer 
hvordan boligsosiale hensyn skal ivaretas helt konkret og ivaretas juridisk, jf den nasjonale 
strategien og kommunens egen Boligplan. 
 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av Bystyret slik den nå foreligger.  
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Iveland   
fung Statsforvalter Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Saksbehandlere 
Hanne Karbøl Hanssen Klima- og miljøavdelinga (miljøfaglig) 
Stine Gabrielsen  Kommunal- og beredskapsavdelinga (samfunnssikkerhet) 
Lill Hildonen    Kommunal- og beredskapsavdelinga (boligsosiale hensyn) 
 
 
Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/


Saksnr. 2017/4829 

Høringsuttalelse til Områderegulering for Molobyen 
Fra Stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer i Sør-Hålogaland, Tolder Holmers v. 11, 8003 Bodø 
(org.nr. 992225785)  

 

Informasjon om Stiftelsen og om forholdet mellom Stiftelsen, Sør-Hålogaland bispedømme og OVF  

Stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer i Sør-Hålogaland (Stiftelsen) eier Tolder Holmers vei 11, 

som huser kontorlokaler for Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Sør-Hålogaland biskop. Leietaker er 

rettssubjektet Den norske Kirke, som betaler leie til Stiftelsen. Stiftelsen ble etablert 31.12.1977 og 

har til formål på bispedømmerådets vegne å eie og forvalte tilførte fondsmidler og eiendommer. 

Stiftelsen har ingen andre eiendommer. 

Stiftelsen har en opsjonsavtale med Opplysningsvesenets fond (OVF) ved Clemens Eiendom, som gir 

Clemens Eiendom rett til innen et visst tidspunkt å kjøpe eiendommen Tolder Holmers vei, samtidig 

som Clemens Eiendom forplikter seg til å bistå bispedømmerådet og biskopens administrasjon med å 

finne nye og egnede lokaler, fortrinnsvis i Bispegården. 

Bispegården (Prinsens gate 75), eies ifølge grunnboken av OVF. Biskoper og andre prester i Den 

norske kirke har ikke lenger boplikt, og etter at den forrige biskopen flyttet ut i 2015, har Stiftelsen 

leid huset av OVF, med framleie til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Primær bruk har vært som 

møtelokaler for interne samlinger i bispedømmet. Uansett framtidig bruk vil det være behov for 

større oppgraderinger. Bygget har ingen kontorfasiliteter i dag. 

Til reguleringsplanen 

Stiftelsen er innforstått med at reguleringsplanen innebærer at vår eiendom i Tolder Holmes vei 11 

saneres, og har hatt dialog med utbyggerne gjennom hele prosessen. Stiftelsen er positiv til planene 

om å utvikle Molobyen/Breivika, og gjennom opsjonsavtalen med Clemens Eiendom om kjøp av vår 

eiendom vil vi bidra til dette. 

Generelt vil vi uttale at det er positivt at forslaget til områderegulering legger vekt på allmenn 

tilgjengelighet og ferdsel i området, og en kombinasjon av boliger og annen virksomhet. Vi er også 

positive til at den kirkelige tradisjonen i området ønskes ivaretatt i framtidig bruk av Bispegården. 

Stiftelsen vil understreke behovet for universell utforming og parkering i området og i tilknytning til 

Bispegården, slik at bygget blir reelt tilgjengelig både for alle arbeidstakere og andre som skal bruke 

bygget i framtida. 



Stiftelsen har ingen konkrete merknader til selve planforslaget. Vi tenker imidlertid at det kan være 

nyttig å knytte noen kommentarer til Stiftelsens rolle i framtidig bruk av Bispegården. For øvrig viser 

Stiftelsen til uttalelser fra Sør-Hålogaland bispedømme og Sør-Hålogaland biskop.  

Stiftelsen og framtidig bruk av Bispegården 

Sør-Hålogaland bispedømme ble etablert i 1952, og bispeboligen og kontorlokalene i Tolder Holmers 

vei har vært en sentral del av områdets identitet og fungerer som knutepunkt for kirken i hele 

Nordland. 

Planforslagets 6.5.5 beskriver intensjoner og ønsker for utvikling av Bispegården, blant annet ønsket 

om å innpasse nye kontorer for Sør-Hålogaland bispedømme. Dette er en mulighet som kan bidra til 

å ivareta historien til bygget og området. Sør-Hålogaland bispedømme vil også ha behov for 

møtelokaler. 

Stiftelsen ønsker å bidra til et fortsatt markert bispesete i sentrum av Bodø, i tråd med stiftelsens 

målsettinger og ønskene fra kirkelige organer. De ansatte skal ha gode arbeidsforhold, og 

bispedømmet og bispedømmet sikres fleksible lokaler som kan fylle ulike behov i framtida. Vi legger 

også vekt på at lokalene skal fungere som møtested og samlingspunkt for hele bispedømmet. 

Vi merker oss rollen Bispegården er tiltenkt som generator for området som tilrettelegger for ulike 

aktiviteter. Dette kan være positivt for utvikling av bydelen. Samtidig vil Stiftelsen gjøre oppmerksom 

på at det ikke vil være innenfor stiftelsens formål og at vi heller ikke har økonomiske ressurser til å 

være hovedaktør for utvikling av Bispegården som et aktivitetshus for mangfoldige formål. 

Ut fra stiftelsens formål må eventuell virksomhet ut over det å sikre Sør-Hålogaland bispedømme og 

biskopen lokaler og gode arbeidsvilkår, være i forlengelse av dette formålet og komme kirken i hele 

Nordland til gode. Et lokalt møtested med kirkelig profil, vil være avhengig av Kirken i Bodø, 

menigheter eller kirkelige organisasjoner. For Stiftelsen vil det overordnede være hensynet til 

bispedømmerådet og biskopens behov, samt en bærekraftig økonomisk forvaltning.  

 

Bodø, 17. august 2021 

Kari Karstensen, styreleder 

Stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer i Sør-Hålogaland 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: shbdr@kirken.no Telefon:    Saksbehandler 
Tolder Holmers vei 11 Web:    Telefaks:    Ole Christian Erikstad 
8003 BODØ Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Bodø kommune, Byutvikling 
Postboks 319 
8001  BODØ 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 20.08.2021 Vår ref: 21/03028-1    Deres ref:    

 
 

Svar på høring om områdereguleringsplan for Molobyen fra Sør-
Hålogaland biskop og bispedømmeråd 

Det vises til Bodø kommunes hjemmeside og høring om områdereguleringsplan for 
«Molobyen», med saksnummer 2017/4829. Sør-Hålogaland bispedømmeråd behandlet 
saken i møte den 18. august 2021 og avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Bodø er stiftsby for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd og det det må fortsatt legges 
til rette for hensiktsmessige og gode lokaler for disse funksjonene. Sør-Hålogaland 
bispegård kan innenfor reguleringsplanen utvikles til et stiftssenter for hele bispedømmet, 
men det innebærer at hele eiendommen vil kreves til dette formål. Med andre ord 
vil planforslagets ønske om bydelssenter og kafe e.l. vanskelig kunne forenes med dette. 
  
Sør-Hålogaland bispegård er et viktig bygg i Bodø kommune og et synlig uttrykk for at Sør-
Hålogaland i 1952 ble et eget bispedømme, der Bodø ble valgt som stiftsby. Dette er av 
historisk og kulturell betydning for byens identitet, og det kan oppfattes som et brudd med 
historien hvis dette ikke ivaretas. Biskopens og bispedømmets nærvær i byen bør ikke 
legges til et anonymt kontorbygg. I bispegården kan biskop og bispedømmeråd fortsette sin 
synlige tilstedeværelse.  
 
Bodø med sin vel 200 års historie er fortsatt en relativt ung by. I tillegg ble en stor del av 
byen jevnet med jorden under den andre verdenskrig, noe som forsterker viktigheten av å ta 
vare på det byen fortsatt har av historiske bygg, samt fremheve de historiske funksjoner som 
har bidratt til å bygge opp byen. Bispegården er riktignok bygd etter krigen, men er likevel 
blitt et historisk bygg som har hatt en viktig funksjon for Bodø som stiftsby. Samtidig har 
Bodø bys historie sammenheng med kirken helt tilbake til biskop Mathias Bonsak Krogh, vår 
første biskop i nord. Bonsak Krogh var som kjent en viktig bidragsyter til at Bodø i 1816 fikk 
status som kjøpstad. 
 
Bispegården som stiftssenter vil kunne huse kontorer for biskop og bispedømmeråd 
inkludert enkle lokaler for møtevirksomhet og representasjon, men vil også være egnet til 
markering av bispedømmets historie. Vi har to gamle bispekåper som ville kunne være 
permanent utstilt her. Det samme gjelder det over 200 år gamle bispekorset som biskop 
Mathias Bonsak Krogh fikk av Kongen i 1804 da han ble utnevnt til biskop. Da Hålogaland 
bispedømme i 1952 ble delt opp i Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, med 
sete i henholdsvis Bodø og Tromsø, beholdt Sør-Hålogaland bispedømme dette korset som 
det bare finnes 5 av i landet. Det ville også være mulig å ha et bibliotek og arkiv knyttet til 
bispedømmet i et slikt stiftssenter. Vi ser også for oss at et stiftssenter ville kunne huse 
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lokaler for et religionsdialogisk senter, som det er ønskelig at finnes i alle fylker. 
Slik vil huset kunne forene både forankring og fornyelse i et flerkulturelt samfunn.  
 
Hele 79 % av befolkningen i Nordland tilhører Den norske kirke, og gjennom Tros- og 
livssynsloven av 2020 understrekes det at religion og livssyn er viktig for fremtidens samfunn 
og at det offentlige fortsatt skal legge til rette for utøvelsen av dette. Selv om ikke Den 
norske kirke er statskirke lenger, er den fortsatt en folkekirke med stor oppslutning og ikke 
minst historisk og kulturell betydning for vår landsdel. Dette kan et synlig stiftssenter utvikle 
videre. Sør-Hålogaland bispedømme har ansvar for lulesamisk kirkeliv i Den norske kirke. 
Også for denne del av virksomheten er det viktig med et synlig og identitetsbærende 
bispedømmekontor.  
 
Utfra vårt syn vil det være uheldig både for Bodø by og for Sør-Hålogaland bispedømme å 
gjøre bispedømmekontoret usynlig i byen. Vi vil derfor henstille til at det tas hensyn til dette i 
reguleringsplanen og at reguleringsplanen åpner for at Sør-Hålogaland bispegård i Bodø 
kan benyttes som stiftssenter for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd. På den annen 
side er Sør-Hålogaland bispedømme avhengig av funksjonelle lokaler til en overkommelig 
kostnad. Bispedømmerådet vil derfor ikke gjennom reguleringsplanarbeidet binde seg til 
framtidig lokalisering til bispegården. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Christian Erikstad  
stiftsdirektør                                                                         

Gunnar Bråthen 
fung. biskop                                                                          
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Marinarkeologisk vurdering og innspill angående kulturminner under 
vann: Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Molobyen, 
Bodø 

Vi viser til ovennevnte oversendt til Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum 
– Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er 
UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune.  

Hensikten med planforslaget er å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål som en 
forlengelse av bykjernen vestover. Gjeldende planområdet omfatter en god del sjøarealet uten at eventuelle 
fremtidig tiltak i sjø er utredet eller avklarte i planprogrammet. Det nevnes bl.a. en ny havnepromenade 
mot sjøen mellom moloen og bystranda. Vi antar at eventuelle tiltak i sjø vil være begrenset i omfang og 
vi har ingen merknader til planforslaget på nåværende tidspunkt, men avventer vurdering av videre 
detaljregulering av områder innenfor plangrensen.  

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 
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