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Uttalelse til detaljreguleringsplan for Herredshuset 

Vi viser til deres brev datert 07.06.2021. 

 

Saken gjelder  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bevaring av Herredshuset og 

utbygging av eiendommen med formålene bolig, kontor, forretning og tjenesteyting. Planen 

grenser opp mot rv. 80 i sørvest, Gjerdåsveien i nordvest, Reinparkveien i nordøst og 

Jentoftsletta/Nils Friis vei i sørøst. Atkomst til planområdet planlegges fra Gjerdåsveien som 

i dag. Parkering planlegges i kjelleretasje og en mindre del på bakkeplan mot rv. 80.  

 

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.  
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Våre merknader til planforslaget 

 

Planfaglig mangel - plassering av støyskjerm: 

Planområdet grenser opp mot rv. 80 og reguleringsplanen Rv 80 Thallekrysset-

jernbaneområdet. Mellom planområdet og riksvegen ligger en gang- og sykkelveg som eies 

og driftes av Statens vegvesen. Som forvalter av riksvegen er vi opptatt av at gang- og 

sykkelvegen kan brøytes og holdes i stand på en trafikksikker måte. 

 

Trafikken på rv. 80 er relativt stor og selv med fartsgrense på 50 km. pr. time, skaper den 

vegtrafikkstøy. I planarbeidet er det derfor utarbeidet støykart og støyberegninger for den 

nye arealbruken. Her er det konkludert med at planområdet ligger i gul og rød støysone. Det 

medfører at det må avbøtende støytiltak for å tilfredsstille støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/21, for bebyggelsen i gul sone. Et av tiltakene i reguleringsplanen er støyskjerm nær 

gang- og sykkelvegen langs rv. 80. 

 

Ved planoppstarten gav vi innspill om at dersom det planlegges parkering eller internveger 

nær gang- og sykkelvegen, må det planlegges tilstrekkelig med areal til snøopplag mellom 

gang- og sykkelvegen og parkering/vegareal. Plass til snøopplag må beregnes både for 

snørydding fra gang- og sykkelvegen og for snørydding fra parkeringsarealet. I plankartet er 

en støyskjerm på om lag 70 meter plassert i eiendomsgrensen til riksvegen, det vil si at 

støyskjermen er plassert i asfaltkanten til gang- og sykkelvegen. Det vil da ikke bli noe areal 

til snøopplag fra gang- og sykkelvegen mot støyskjermen, tilsvarende det vi krevde i 

innspillet til planoppstarten. 

 

 Nærføringen av støyskjermen vil medføre at det ved snørydding av gang- og 

sykkelvegen, ikke blir areal igjen for å legge snøen til side mot den. 

 Nærføringen vil medføre påkjøringsfare mot støyskjermen for syklister på gang- og 

sykkelvegen. 

 Nærføringen vil medføre unødvendige inngrep i gang- og sykkelvegen og stenging av 

gang- og sykkelvegen når støyskjermen skal bygges og fundamenteres. 

 Det er tilgjengelig ubebygd areal for å flytte støyskjermen litt nærmere bebyggelsen. 

 

Statens vegvesen kan med andre ord ikke akseptere at det plasseres en støyskjerm helt i 

asfaltkanten av gang- og sykkelvegen. Plankartet må derfor endres og støyskjermen må 

plasseres lengre fra gang- og sykkelvegen.  

 

 Vi kan akseptere en minimumsavstand fra gang- og sykkelvegen på 1,5 meter for 

støyskjermen.  

 

Parkering f_SPA2 – areal mot gang- og sykkelvegen 

I reguleringsplanen planlegges parkering f_SPA2 nær gang- og sykkelvegen. Parkering opp 

mot gang- og sykkelvegen forutsetter vi plassert atskilt med støyskjerm fra gang- og 

sykkelvegen som beskrevet ovenfor. I bestemmelsene kan vi ikke se at det er et entydig 

rekkefølgekrav om at denne støyskjermen skal bygges. Dersom støyskjermen ikke bygges, 
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må vi likevel ha et areal til snøopplag mellom gang- og sykkelvegen og parkeringsplassen. 

Det må da avsettes et areal til annen veggrunn, med bredde på minimum 3.0 meter mellom 

gang- og sykkelvegen og parkeringsarealet.  

 

Alternativ kan dette løses med et entydig rekkefølgekrav om bygging av støyskjermen og 

med våre minimumskrav til byggeavstand fra gang- og sykkelvegen. 

 

Trafikkanalyse 

I planarbeidet er det laget en trafikkanalyse som om fatter trafikkavviklingen i krysset rv. 80 

– Gjerdåsveien og trafikkavviklingen i de andre kommunale vegene som følge av denne 

utbyggingen. Konklusjonen i trafikkanalysen er at trafikkavviklingen blir tilfredsstillende i 

framtidig situasjon.  

 

Konklusjon 

 Støyskjermen må flyttes lengre fra gang- og sykkelvegen. Minimum 1,5 meter fra 

gang- og sykkelvegen. 

 Parkering f_SPA2 nær gang- og sykkelvegen kan være atskilt fra gang- og 

sykkelvegen med støyskjerm. Uten støyskjerm ved parkeringsplassen må det avsettes 

et areal for snøopplag mellom f_SPA2 og gang- og sykkelvegen på minimum 3,0 

meter, siden det da må være plass til snøopplag fra begge sider. 

 Rekkefølgekrav om bygging av støyskjermen etter våre avstandskrav. 

 

Vi ber om at våre planfaglige merknader tas inn i reguleringsplanen, slik at vi får en god og 

trafikksikker reguleringsplan. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Andreas Paulsen 

fungerende seksjonssjef Jørn Øines Olsen 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

Notat til oppfølging 
  

Barnehage- og skolekontoret   
 
 
Jonas Bjørklund ArkitektBYUTVIKLING - 

Byutvikling 
  
 
 
 
 

Detaljregulering Herredshuset. Uttalelse fra Barnehage- og 
skolekontoret 
 
Barnehage- og skolekontoret har følgende merknad til planen: 
 
Det vises til vårt innspill datert 21.08.2020 angående trafikksikkerhet og skoleveg. Vi er opptatt av 
at planen ivaretar hensynet til at barn og unge fra planområdet og Reinsletta for øvrig vil kunne få 
Østbyen skole som sin nærskole, og at Gjerdåseveien og Nils Friis vei da vil være en naturlig 
skoleveg.  
 
Det er derfor positivt at det i planens bestemmelser er tatt med at det skal legges til rette for 
gangforbindelser gjennom området fra tilstøtende gater og veier. Det er viktig å følge dette opp 
slik at området ikke fremstår som alt for privat, men inviterer til at gangforbindelsen kan benyttes 
som snarveg. 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Hedvig Pedersen Holm  
 Rådgiver  

 
 
 
 
 
 
 

Dato:   ........................................................................23.08.2021 
Saksbehandler:   .....................................Hedvig Pedersen Holm               
Telefon direkte:   .......................................................................... 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................71456/2021 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................2020/3432 
Arkivkode:   ............................................................................L13 



From: Eirunn Trodal[eirunn@pbl.no]
Sent: 16.06.2021 13:26:48
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: Høring Sak 2020/3432 
Hei,
Nils Friis vei tåler ikke mere trafikk og vi som beboere i gata tar som en forutsetning at all trafikk legges 
korteste vei gjennom Gjerdåsveien til RV 80.  Det tåles ikke økt trafikk i denne gaten, da den allerede er 
sterkt belastet med myke og motoriserte trafikanter. 
 
Vennlig hilsen
PBL Regnskap AS
Autorisert Regnskapskontor
Eirunn Trodal
autorisert regnskapsfører 
  
Telefon:   75 55 37 00 
Direkte:   75 55 38 14 

  

https://www.pbl.no

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.pbl.no&umid=3ae58454-4378-4c11-b2ee-cf220cf36264&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-333c80e413490b82bedf64d92a003dc52e2de23f
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   Bodø Kommune 

 

   Byutvikling  

   Postboks 319 Bodø 

 

   Att.: Jonas Bjørklund 

 

  Deres ref:     Vår ref.:   Dato: 

  Saksnummer  2020/3432.       ETO             20.08.2021. 

 

 

 

Svar på høring detaljregulering for Herredshuset. 

 

Det vises til varsel om forslag om områdereguleringsplan for Herredshuset, Gjerdåsveien 2 

8010 Bodø. Prosjektet utgjør totalt 1500 m2 BRA nybygg og ombygging, fordelt på bolig, 

kontor, forretning og tjenesteyting.  

 

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. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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.  

 



Fra: Hallgeir Mæsel Kolvik[hallgeir.kolvik@gmail.com]
Sendt: 21.08.2021 23:54:06
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Høringssvar sak 2020/3432 

Vi bor i Haugveien 6 i Bodø, og svarer herved på høringen vedr. ovennevnte sak om detaljregulering for 
Herredshuset. 

Det er uakseptabelt for oss med økte trafikkmengder i Nils Friis vei og i Haugveien, der lekende barn 
allerede er utsatt for mange passerende biler på smale veier med dårlig oversikt og uten fortau. 

Vi henstiller kommunen til å etablere sperring ved innkjørsel fra Gjerdåsveien til Reinparkveien, slik at alle 
biler tilknyttet de nye byggene må benytte lyskrysset i Gjerdåsveien for adkomst til Rv80 (i likhet med 
bilene fra Gjerdåsveien frem til R.Schølbergs vei og bilene fra Reinstien), mens bilene fra Reinparkveien, 
Jentoftsletta, Ragnar Schjølbergs vei, Haugveien, Thalleveien, Nils Friis vei, Edvardsons vei osv benytter 
rundkjøringen i Thalleveien/Rv80. 

Takknemlig for at dette hensyntas. 

Mvh,
Hallgeir Mæsel Kolvik og Benedikte Os



Fra: gjermund kolvik[gjermundkolvik@hotmail.com]
Sendt: 21.08.2021 21:51:33
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: sak 2020/3432 

Hei,
Viser til 
Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Herredshuset - sak 2020/3432
Vi er en småbarnsfamilie med to barn på 4 og 1 år som bor i Nils Friis vei 5. Vi er bekymret for 
økt trafikk i området på Jentoftsletta generelt og spesielt i Nils Friis vei og Haugveien. 
Det er mange myke trafikanter i de nevnte gatene og det burde vært fartsdumper i Nils Friis vei. 
Økt trafikkbelastning ville vært uheldig og farlig slik jeg ser det.
Mvh,
Gjermund Kolvik 



Bodø, 20.08.2021
Z 3 AUG 2021

Statsforvalteren i Nordland
Postboks 1405,
8002 Bodø

Statsforvalteren No rdla'

Merkn ader/protest til planforslag for Herredshuset i Bodø vedrørende sak
2020/3432.

Vi viser til merknader som er innsendt fra oss etter første høring. De samme innsigelsene gjelder

fortsatt og i tillegg kommer nå en innsigelse/protest fra oss til det nye planforslaget med følgende

begrunnelse.

Høyde mot nåværende bebyggelse
I det nye planforslaget mener vi det ikke er tatt hensyn til innspill til planforslag nr. 1.

Det bør tas hensyn til at nåværende bebyggelse er på 2 til 3 etasjer. Vi viser også til Nordland

fylkeskommune sin anbefaling om aholde samme høyde som bebyggelsen rundt.
Vi mener at arkitekten i det nye planforslaget faktisk i større grad har prioritert solforholdene inne i

ny begyggelse på bekostning av omkringliggende bebyggelse (s35)
Vi viser til sol/skyggeforhold, spesielt for Jentoftsletta 1 og Reinparkveien 5 som i størst grad blir

berørt av dette. Dette bør hensyntas, med aredusere på foreslått høyde på bebyggelse inn mot

eksisterende boliger.

Trafikale forhold
På side 45 vises det til krysset Nils Friis vei og det menes at trafikkavviklingen der vil være
tilfredsstillende selv om deler av trafikken til Herredshuset går her. Dette stiller vi oss undrende til

og viser til at det er en begrenset adkomst denne veien i og med at eksisterende beboerer har

parkering ut mot veien/på en side av veien. Det gjør at veien blir svært smal og uoversiktlig, spesielt

i krysset/rundkjøring i forhold til gang og sykkelvei.
Slik vi ser det vil det være begrenset adkomst ut til lyskrysset fra garasjen og ut Gjerdåsveien i og

med at utkjørselen er så nær lyskrysset. Dette bidrar helt klart til større trafikk Nils Friis vei,
Jentoftsletta og Reinparkveien med de ulempene dette vil medføre i forhold til tettere trafikk med

støy, støv og forringet trivsel i boområdet.

Skole
Vi stiller også spørsmåltegn med kapasiteten på de nærmeste to skolene, Saltvern og Østbyen med

en befolkningsøkning i området.

Med vennlig hilsen

Liv Idun Alstad, Jentoftsletta 1

t on ab.
Kopi sendt til Statsforvalteren

Vedlegg: Underskrifter fra berørte beboere i nabolaget



Merkn ader/protest til planforslag for Herredshuset i Bodø vedrørende sak
2020/3432.

Underskrift:
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From: André Johnsen[Andre.Johnsen@iris-salten.no]
Sent: 29.06.2021 20:18:03
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: Sak 2020/3432 
Iris Salten har flg merknader til planen.
 
 
Iris er enig at det kun anlegges ett avfallsanlegg for hele bebyggelsen slik at man får best utnyttet 
kapasiteten i containere samt at det med kun ett avfallsanlegg vil gi redusert behov for containere totalt 
sett. Avfallsanlegget skal inneha alle fraksjoner som Iris innsamler fra husholdningene med den kapasitet 
som det totale antall boenheter i prosjektet tilsier.
 
Det legges opp til mange boenheter innenfor planområdet slik at avfallsanlegget vil bli hyppig brukt av 
beboerne. Område f_SAI som er avsatt til under bakken anlegg for avfall bør trekkes lengre unna felt BBB 
2 for å hensynta tilstøtende boenheter i blokk BBB2. Tilførselsveier til avfallsanlegget må være godt 
gjennomtenk slik at trafikksikkerheten for bruker opprettholdes.
 
Tilgang til anlegget er planlagt i forslaget fra Jentoftsletta for renovasjonskjøretøyet. Iris stiller krav til at 
renovasjonskjøretøy skal ha oppstillingsplass utenfor veiareal der gjeldene avstandskrav mellom 
renovasjonskjøretøy og avfallscontainere blir ivaretatt. Hvis renovasjonskjøretøy blir stående på betong 
hulldekke til parkeringskjeller må dekke tåle den aktuelle totalvekten av kjøretøy og punktbelastning fra 
støttelabber. Det anbefales at avfallsanlegget etableres utenfor tiltenkt areal for parkeringshus, ref 
plankart under grunnen.
 
Iris ber om å komme tidlig inn i prosessen for å avklare detaljer.
 
 
 
Med hilsen

André S. Johnsen
Driftssjef
 

 
Tlf dir 954 88 026
Tlf kundesenter 75 50 75 50
 
www.iris-salten.no  
 
 

 

http://www.iris-salten.no/


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







From: Svenn (Svenn's Transport AS)[svenn@svenn.no]
Sent: 16.06.2021 13:01:04
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: Sak 2020/3432 
 
Ang høringssak Herredshuset og trafikkforhold.
 

1. Det tåles ikke mer trafikkbelastning på veinettet rundt Herredshuset , da med tanke på 
Reinparkveien og Nils Friis vei.

2. Det bør vurderes og omgjøre Nils Friis vei til en blindvei som stenges med Nils Friis vei 1. Med 
tanke på motorisert trafikk.

3. Dette er allerede i dag gater som er smale og har mye trafikk av biler og mange myke trafikanter. 
4. Det er mye trafikk av myke trafikanter i Nils Friis vei til og fra Hovdejordet i dag.
5. Stor trafikk rundt barnehagen i krysset Edvardsons vei / Nils Friis vei fra 07 00 – 09 00 og fra 15 

00 – 17 00
6. Dette veinettet/Nils Friis vei tåler etter min menig ikke mer belastning etter hva som er på dette i 

dag  
7. Det bør i høyeste grad legges føringer i reguleringensplanen , slik at all trafikk inn og ut av 

regulert område styres strengt med korteste vei ut på RV 80.
 

 
Med vennlig hilsen
Svenn Toftesund 
 
 



From: Hans Albert Nilsen[Hans.Albert.Nilsen@itet.no]
Sent: 17.06.2021 14:20:22
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Cc: 'Fredrik Nilsen'[fredrik.nilsen@niboas.no]
Subject: Tilbakemelding på - Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Herredshuset 
 
Viser til ovennevnte høring og plan for utbygging av Herredshuset og tilhørende område. 
 
Som eier av bolig i Nils Friis vei ser jeg med bekymring på den voldsomme økningen i trafikk til og fra 
området som denne utbyggingen vil medføre.  I forhold til trafikkanalysen fremgår det at trafikken i 
hovedsak skal legges til Gjerdåsveien. 
 
 

 
 
Dette mener vi ikke er tilfredsstillende og vil heller ikke skje om det ikke legges inn hindringer for å 
benytte Nils Friis vei som vil gi utkjøring uten lyskryss til riksvei 80.  Det er lite sannsynlig at trafikken 
automatisk vil gå ut i Gjerdåsveien så lenge det er et lyskryss som i dag prioriterer hovedveien med dertil 
ventetid for å komme ut.  Da vil trafikken finne letteste vei ut og det er gjennom Nils Friis vei med det 
utfordringer dette medfører.  Nils Friis vei er en smal vei uten fortau og jeg kan ikke se at det er mulig å 
etablere en tilfredsstillende kjørebredde på veien og samtidig etablere et fortau som kan bidra til å 
trygge myke trafikanter. 
 
Det er en barnehage lagt til krysset Nils Friis vei og Edvardsons vei som medfører stor trafikk myke 
trafikanter med stor andel av mindreårige barn.  En økt trafikkbelastning på Nils Friis vei vil gi økt fare for 
ulykker mellom bil og myke trafikanter selv med 30 km hastighet. 
Bredden på området mellom husene i Nils Friis vei er ca 5 meter i dag dette inklusive veiskuldre / grøfter. 
Veien er ikke bredere enn den bør være og et anlegg av fortau vil gjøre denne smalere og vanskelig for to 
biler å passere.  
 
Skal området utnyttes så hard som det er tiltenkt må all trafikk fra dette området sluses ut gjennom 
krysset Gjerdåsveien / Riksvei 80.  Dersom en slik løsning ikke legges som premiss for planen protesterer 



vi herved på at planen blir vedtatt slik den fremstår da dette vil medføre betydelig ulempe for beboerne i 
Nils Friis vei og myke trafikanter i området.  
 
 
Med vennlig hilsen

Hans A. Nilsen
 
 
 



SALTEN BRANN IKS 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 
Olav V gate 200, 8070 BODØ Sentralbord: 75 55 74 05 post@saltenbrann.no 990 565 325 
Besøksadresse: Telefax: 75 55 74 08 Christian.falch@saltenbrann.no Bankkonto: 
Olav V gate   www.saltenbrann.no 1503 40 31603 

 
 

  
Bodø kommune 
 
972418013, NORWAY 
8001  Bodø 
 
 
 
 
 

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Herredshuset 
 
Vi viser til mottatte henvendelse vedr. forslag til detaljreguleringsplan for Herredshuset. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en 
blanding av boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset. 
 
Salten Brann har ikke konkrete innspill til forslag til detaljreguleringsplanen.  
 
Vi forutsetter imidlertid at plan- og bygningslovens bestemmelser i §§ 27-1 og 27-4 
(vannforsyning og adkomst) etterleves. Ut over dette henvises det til byggteknisk forskrift § 
11-17 vedrørende adkomst og slokkevann. 
 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Christian Falch  
 Saksbehandler  
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Uttalelse - Til høring og offentlig ettersyn - forslag til 
detaljreguleringsplan for Herredshuset - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Herredshuset, 
Bodø kommune.  
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse.   
 
Merknader 
Kulturminner 
Fylkeskommunen ser positivt på at vårt innspill om bevaring av Formannskapssalen og 
Herredsstyresalen har blitt sikret i planbestemmelsene, i tillegg til relieffene. Utover dette har vi 
ingen merknader.  
 
Øvrig 
Fylkeskommunen ser positivt på at våre innspill om grøntarealer, og barn og unges interesser har 
blitt etterfulgt. Samt at byggehøyde ikke overstiger høyden til Herredshuset. Det er imidlertid 
uheldig at byggehøyde kun kommer frem av plankartet. Planer skal være tilgjengelig for 
allmenheten, og det er ikke alle som kan lese et plankart. Vi anbefaler derfor at gesimshøyde og 
mønehøyde, samt antall etasjer som tillates bygget, fremgår av planbestemmelsene. Med tanke på 
at antallet elbiler øker i Bodø, bør det stilles krav gjennom planen at det skal tilrettelegges for 
infrastruktur til lading av elbil. Utover dette har fylkeskommunen ingen merknader.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Geir Davidsen 
leder Kulturminner i Nordland     Grethe Kvam Vorvik 
        rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til:     
Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
 
 

 
  

 



Fra: Merli, Einar[Einar.Merli@avinor.no]
Sendt: 08.07.2021 11:20:40
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Statsforvalteren i Nordland[sfnopost@statsforvalteren.no];Sandreid, 
Troels[Troels.Sandreid@avinor.no];Dahl, Jan Inge[jan.inge.dahl@avinor.no];Moe, 
Erik[Erik.Moe@avinor.no];Dons, Nicolai[Nicolai.Dons@avinor.no];Krokstrand, 
Mette[Mette.Krokstrand@avinor.no];
Tittel: Bodø kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljreguleringsplan 
for Herredshuset - Uttalelse fra Avinor 

Bodø kommune
 
Vi viser til kommunens brev av 07.06.2021 (ref. 2020/3432) vedrørende høring og offentlig ettersyn av 
forslag til detaljreguleringsplan for Herredshuset.
 
Avinor har uttalt seg i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet ved brev av 11.08.2020 til 
Boarch Arkitekter AS.
 
Etter det vi kan se av forslag til plankart, datert 08.02.2021, er maksimal mønehøyde innenfor 
planområdet satt til kote 41 moh.
Det medfører at planlagt bebyggelse med tilhørende trappetårn og heishus (inntil 3,5 meter over angitt 
maksimum høyde) ikke vil komme i konflikt med horisontalflaten (hinderflate) i restriksjonsplanen for 
dagens Bodø lufthavn eller fremtidig lufthavn.
 
I forslag til reguleringsbestemmelser er følgende forhold tatt inn i § 4.1.1 Fellesbestemmelser for 
bebyggelse og anlegg (felt BBB, BKB):

 Krav med hensyn til høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn.
 Krav til radioteknisk godkjenning.

 
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen.
 
 
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon konsept, plan og utforming
 
TEKNOLOGI, DRIFT OG INFRASTRUKTUR
 
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:     +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
 
www.avinor.no
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