
Oppsummering av alle innspill til oppstart med kommentarer 
Nr. Avsender Oppsummering Kommentar fra administrasjonen 

1. Arne Opdahl 
 

Ønsker at den nordlige delen av gnr 43/5 tas inn i arealplanen som 
boligområde klart for utbygging i kommende arealplan. 

Innspillet er utredet, men tas ikke inn i planforslaget. Området er 
en del av et større område som får endret arealformål fra 
«fremtidig boligreserve» til LNFR. 

2.-
5. 

Arnstein Brekke Flere arealinnspill på sine eiendommer: 
1. 205/8: Areal i strandsonen ytterst på Ljønes (Stranda) 

ønskes avsatt til bolig, naust, utleie, overnatting og 
servering. 

2. 205/8: Eiendom som går på begge sider av Ljønesveien 
avsettes til boligformål 

3. 205/8: Område nord for Ljønesveien avsettes til 
fritidsbebyggelse. 

4. 205/8: Område nord for Ljønesmyra avsettes til bolig og 
område for naust. 

5. 222/1: Ønsker at deler av teigen avsettes til boligformål 
eller utleiehytter. 

6. 221/3 Ønsker å avsette deler av eiendommen til 
oppstillingsplass for caravan og bobiler. 

7. 284/1: Ønsker å endre avgrensning på areal avsatt til 
fritidsbolig i Solheim hyttefelt. Begrunnelse er terreng som 
gjør flere tomter lite egnet, skredfare samt potensial for 
fortetting i den nedre delen. 

1. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

2. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 

inn i planforslaget. Deler av arealet foreslås videreført til 

LNFR spredt bolig. Innspill er delvis i samsvar med dette. 

3. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas delvis 
inn i planforslaget ved at det avsettes et areal til LNFR 
spredt fritidsbebyggelse med mulighet for 2 nye 
fritidsboliger. 

4. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

5. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

6. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

7. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. En vurdering av område som er avsatt i 
gjeldende plan og eventuell justering må sees i 
sammenheng med andre areal avsatt til fritidsbolig i 
området, gjeldende planer samt andre interesser. Dette er 
en større prosess som vi ikke har hatt mulighet til å 
prioritere ved denne rulleringen av kommuneplanen. 

6. Avinor Omfattende innspill som omfatter forslag til nye bestemmelser og 
retningslinjer, arealformål og temakart/hensynssoner.  

Tas til etterretning. Bestemmelser og retningslinjer revideres i 
samsvar med innspillet. Arealformål i kommuneplan, ev. 
kommunedelplan, revideres også i samsvar med innspillet. 

7. Bane NOR 1. Bodø godsterminal kan ha behov for utvidelse og areal som 
er avsatt til jernbaneformål øst for godsterminalen må 
videreføres med dette formålet. 

1. Tas til etterretning, arealformål videreføres. 
2. Dette er ivaretatt i gjeldende plan og videreføres. 
3. Tas til etterretning 
4. Planen foreslår ingen endringer som påvirker dette. 



2. Anbefaler at det gjøres oppmerksom om byggegrense 30 
meter fra jernbanesporet. 

3. Alle arealer som er viktige for jernbanens drift og utvikling 
skal vises som baneformål i plankartet. 

4. Eventuelle endringer på stoppesteder for "buss for tog" 
kan ikke være til hinder for alternativ transport. 

5. Ber om å bli involvert i eventuelle planer/endringer i 
nærheten av Bodø stasjon da det er behov for en bedre 
løsning for alternativ transport (buss for tog). 

6. Generelle merknader knyttet til planoverganger, støy, 
risiko og sårbarhet. Ved større utbygginger kan det være 
aktuelt med rekkefølgekrav om at det må etableres 
planskilt kryssing før utbygging  

7. I plankart må det vises hensynssone over jernbanetunneler 
og kulverter. Sonen må omfatte areal 30 meter ut fra 
begge sider av tunnelen. I bestemmelsene må det 
fastsettes forbud mot tiltak som medfører sprenging, 
spunting, boring i grunnen, fundamentering eller andre 
tiltak som kan skade tunnelanlegget, uten spesiell tillatelse 
fra jernbanemyndigheten. 

8. Bane NOR Eiendom ønsker dialog med Bodø kommune for 
å utvikle den sørøstlige delen ved Bodø stasjon. Gnr 138. 
Bnr 3024, 3584, 3643, 4265, 4270, 2798, 3644, 3583. 

5. Tas til orientering. 
6. Tas til orientering. 
7. Dette innarbeides i plankart og bestemmelser 
8. Gjeldende arealformål videreføres i henhold til revidert 

innspill fra Avinor 7.9.2021. 

8. Bodin Bondelag Ønsker økt fokus på matsikkerhet og langsiktig arealforvaltning med 
hensyn på miljø og landbruk. Viser til FNs bærekraftsmål nr. 2.  

Dette er et av fokusområdene i revisjonsarbeidet og disse 
hensynene skal ivaretas på en god måte.  

9. Bodø Airsoft Ønsker at kommunen hjelper til med å finne egnet sted for 
airsoft/softgun-område 

Ikke direkte knyttet til areal eller behov i kommuneplanens 
arealdel. Vil kunne løses innenfor flere arealformål, men helst LNFR 
hvor det ikke går på bekostning av andre hensyn. Må følges opp 
som en konkret prosess med Bodø Airsoft. 

10. Bodø Energi Varme 1. Ønsker å fortsette den gode dialogen og samarbeidet med 
Bodø Kommune for å skape de beste energiløsningene for 
den nye bydelen.  

2. Ønsker at § 5.1.1 i KPA videreføres med beskrivelse av 
energiløsning.  

3. Ønsker krav til fornybar oppvarming i anleggsfase og 
elektrifisering av anleggsmaskiner.  

1. Følges opp også for KDP for ny bydel.  
2. Videreføres og oppdateres i tråd med konsesjonsvedtak. 

Rekkefølgekrav flyttes fra igangsettelsestillatelse til 
rammesøknad.  

3. Bodø kommune jobber aktivt med å få anleggsplassene 
mer klimavennlige, og har blant annet ansatt en rådgiver 
som skal bidra til å utvikle grønnere anleggsplasser. Det er 



4. Alternativer til elektrisk oppvarming av fortau bør benyttes 
der det er mulig. 

imidlertid ikke mulighet til å stille krav til dette i 
arealplaner, jf. nylig tolkningsuttalelse fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

4. Tas med i bestemmelsene.  

11. Bodø Havn KF Masterplan for Bodø Havn bør tas med som en av planene som skal 
hensyntas i planarbeidet.  

Tas til etterretning. Masterplan for Bodø havn vil være førende for 
arealforvaltning der hvor det er relevant. 

12. Bodø Kajakklubb Kajakklubben ønsker at deler av det kommunale friområde øst for 
stranda i Kvalvika, blir avsatt til naust/klubblokale.  

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

13. Bodø og Beiarn 
bonde- og 
småbrukerlag 

1. Ber om at det i planprosessen arrangeres møter for aktive 
gårdbrukere, i alle delene av kommunen. er en 
arealkrevende næring og arealplanen har derfor stor 
betydning.  

2. Bærekraftig landbruk og matproduksjon må få stor 
oppmerksomhet i planarbeidet sånn at næringen sikres 
gode rammer. Å sikre lokal matproduksjon på lokale 
ressurser er i tråd med FNs mål nr 2, 3, 12 og 15. 4. Areal 
som brukes til matproduksjon må vernes. Både matjord, 
beiteområder og dyrkbar jord må bevares. Miljøvennlig 
matproduksjon på innmark og på utmarksbeiter er viktig i 
møte med klimautfordringer, tap av naturmangfold og 
politisk og økonomisk uro. Dette er de største globale 
utfordringene verden står ovenfor. 

1. Det er og vil bli avholdt møter i de ulike delene av kommunen, 
både ved oppstart og ved offentlig ettersyn. Møtene avholdes 
normalt sett på ettermiddagstid slik at flest mulig har 
anledning til å stille, også aktive gårdbrukere. 

2. Bevaring av dyrket og dyrkbar jord har et stort fokus i denne 
revisjonen. Ved vurdering av eksisterende arealreserver til 
bolig vurderes også jordvern som et viktig tema.  

14. Brønnøy Velforening 
 

1. Er kritisk til hvordan Helligvær Velforening har stått frem 
som talsperson for Helligværs befolkning, og hvordan de 
ikke har forholdt seg til motstand fra Brønnøy Velforening. 

2. Er mot planer om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet. Viser til at det er befolkning som i størst grad 
blir påvirket, inngrepsfrie natur, områdets verdi for 
naturmangfold, fiskeriinteresser, forsøpling m.m. 

1. Kommunen er kjent med at det er delte meninger om 
denne saken, det går også frem av innspill til oppstart av 
planarbeidet. 

2. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i Breisundet er 
utredet. I utredning er konsekvenser for miljø og samfunn 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

15. Corponor 
 

1. Jfr. klima og energiplan og mer kompakt by og 
bydelsutvikling bør boligreserven i Breiva utgå samt at 
Mørkved sør ikke bygges ut i planperioden. 

2. Ønsker at det åpnes for omdanning til kombinert formål 
med mulighet for bolig mellom jernbanen og Rønvikveien 
frem til Solvoll. Deler av området og/eller under annen 
bebyggelse kan være egnet til etablering av parkering. 

1. Breiva og Mørkved sør utredes som en del av 
planarbeidet. Det foreslås å endre arealformål for det 
meste av arealet til LNFR.  

2. Innspillet er utredet. Bane Nor har i brev av 7.9.2021 
justert sitt innspill og bedt om at gjeldende arealformål 
videreføres. Det foreslås med bakgrunn i dette ingen 
endringer i arealformål.  



3. Ønsker at det åpnes for kombinasjonsbygg med næring og 
bolig mellom Nordstrandveien og Jernbaneveien. 

4. Parkeringsbestemmelser må revideres og tilpasses 
målsetningene i klima- og miljøplanen. Flere innspill til 
endringer: Delingsløsninger og reduserte krav til 
minimumsparkering, avviksmuligheter for prosjekter med 
bildeling, kort avstand til kollektivtransport, sosial, 
infrastruktur o.l. Har konkrete forslag til endra 
parkeringsbestemmelser for hver sone samt retningslinjer 
for bildeling. Ønsker at frikjøpsordning utvides til å gjelde 
sykkelparkering i indre by. 

5. Flere konkrete innspill til endringer av bestemmelser 
knyttet til uteoppholdsareal. 

6. Ønsker at det i indre by åpnes for at loftsrom som er egnet 
for transformasjon gjennom detaljregulering kan få 
takvinduer eller inntrukket partier i vernede takflater, viser 
til at det beste vernet er bygg i bruk.  

7. I kommunale handlingsplaner bør det fastsettes hvilke 
utbyggingsprosjekt som hører sammen med opparbeidelse 
av ulike parker og byrom. 

8. Sone B bør deles opp i en indre og ytre sone, eks radius på 
3 km fra rådhuset er indre sone. Krav til parkering og 
uteopphold tilpasses dette. 

9. Krav til energiløsninger må tilpasses krav i gjeldende TEK. 
Her er det krav til energifleksible løsninger for bygg over 
1000 m2, mens det i KPA er tilknytningsplikt for til BE 
Varme for bygg over 500 m2. 

10. Ønsker at det åpnes for felles avfallsløsninger i offentlige 
arealer i indre by og deler av øvrig sone A. 

11. I sone A bør det innføres tidsbegrensninger mht. 
varetransport og søppeltømming i gågater og områder 
hvor fortau/sykkelfelt krysses. 

12. Bestemmelsen om utnyttelsesgrad i sentrum med maks 66 
% BYA for kombinert formål med bolig fungerer ikke som 
retningslinje pga. mulighet for frikjøp av parkering og bruk 

3. På grunn av generell mangel på næringsareal er det ikke 
aktuelt å åpne for bolig på Rønvikleira i denne 
planperioden. Innspillet utredes ikke. 

4. Endring av parkeringsbestemmelser er utredet som en del 
av planarbeidet. Det foreslås flere endringer i 
bestemmelsene 

5. Endring av bestemmelser knyttet til uteoppholds-areal er 
utredet som en del av planarbeidet. Det foreslås flere 
endringer i bestemmelsene. 

6. Fasadevern omfatter også takflata. Det er ikke aktuelt å gi 
et generelt unntak for dette. 

7. Prinsipper for hvordan dette skal løses er beskrevet i 
handlingsplan for parker og byrom. 

8. Endring av avgrensning til sone A og B er vurdert som en 
del av planarbeidet. Det foreslås noen mindre endringer i 
dagens soner. 

9. Dette er knyttet til konsesjonsvedtak og er ikke tema for 
KPA. 

10. Bystyret vedtok i møte 16.6.2021 at avfalls-håndtering i 
indre bykjerne kan løses på offentlig grunn dersom gitte 
kriterier er innfridd. Kommune-planens arealdel vil 
justeres i henhold til dette. 

11. Dette er ikke et prioritert tema ved denne rulleringen. 
Tidsbegrensninger for varelevering o.l. i deler av sentrum 
kan også løses gjennom skiltplaner. 

12. Bestemmelsene i § 5 i gjeldende plan vurderes som en del 
av denne rulleringen. Det foreslås flere endringer. 

13. Generelle endringer i byggehøyder er ikke tema for denne 
rulleringen. 

14. Generelle endringer i byggehøyder er ikke tema for denne 
rulleringen. 



av off. byrom til uteopphold. Bestemmelsen bør tilpasses 
praksis i senere detaljreguleringssaker 

13. Det bør åpnes for at det mot Sjøgata, Storgata og 
Dronningens gate vest for Torvgata, avgrenset av sjøen i 
vest og nord, kan bygges inntil 8 etg.   

14. Det bør åpnes for punkthus med høyder på inntil kote 
+52.0m, for sone 17.2, 17.3 og 17.4. 

16. Dag Bjørnar Nilsen 
 

Ønsker å utvikle eiendom 235/18 og 235/45 til leilighetsprosjekt. Innspillet er utredet og tas inn i plan som et nytt boligområde på 
Skjerstad 

17. Direktoratet for 
mineralforvaltning 
 

1. Kommunen må ha oversikt over viktige mineralressurser 
og forekomster i kommunen.  

2. Det bør avsettes hensynssoner for ivaretakelse og 
eventuell utvinning.  

3. Gamle gruver bør vurderes inn i arealdelen med faresoner.  
4. Kommunen bør skaffe seg oversikt over ressurssituasjonen 

for byggeråstoff i dag, og behov for tilgang i kommende 
planperiode 

1. Vises i temakart. 
2. Vises med hensynssone og bestemmelser. 
3. Bodø kommune kjenner ikke til at vi har noen slike. 
4. Vanskelig og krevende øvelse selv om en begrenser det til 

kommunens eget behov. Prioriteres ikke i denne 
rulleringen. 

18. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Viser til at Statsforvalteren har ansvar for å følge opp 
samfunnssikkerhet i plansaker.  
 

Tas til orientering 
 

19. Espen Søreng 
 

Omfattende innspill som omhandler tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet. Er mot forslag om tilrettelegging for akvakultur. 
Begrunnes med at de negative konsekvensene vurderes som større 
enn de positive. Er også kritisk til hvordan prosessen på Helligvær 
har vært i forkant av at saken ble tatt opp på nytt, samt hvordan 
ulike forskningsrapporter benyttes i argumentasjon for tiltaket. 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. 
 
Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i samsvar med 
Bystyrets vedtak. 

20. Finn Sletten 
 

Omfatter gbnr 77/7 i Saltstraumen. Ønsker å justere areal avsatt til 
boligbygging ved at område avsatt til grønnstruktur blir 
boligområde og del av boligområde blir grøntområde 

Ligger innenfor kommunedelplan for Saltstraumen og vurderes ikke 
ved denne rulleringen. 
 

21. Fiskeridirektoratet 
 

1. Arealdisponering/tiltak som berører sjøarealene må 
konsekvensutredes i forhold til fiskeriinteressene. 
Omfatter også evt. deponi av overskuddsmasser. Marint 
biologisk mangfold skal også vurderes. 

2. Fraråder at det tilrettelegges for akvakultur i Breisundet, 
Helligvær. Viser til at området er viktig for 
fiskeriinteressene. 

1. Er med som tema ved vurdering av nye arealinnspill. 
Sjøarealene er ikke prioritert i denne rulleringen. 

2. Innspill er utredet. Område for akvakultur i Breisundet 
sendes på høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

3. Tas til orientering. 



3. Viser til at det for å oppnå god sameksistens og utvikling i 
kystsonen er vesentlig å sikre en god balanse mellom 
enbruk- og flerbruksformål i sjø, både med og uten 
akvakultur. 

22. Forsvarsbygg 
 

1. Forutsetter at alle angitte forsvarsformål i gjeldende plan 
videreføres med unntak av eiendommene 39/347, 37/139 
og 37/160. Arealet er ikke lenger i bruk og kan tas ut av 
plankart. 

2. Rullering av kommuneplanens arealdel må samkjøres med 
kommunedelplan for ny bydel. Viktig at 
redningshelikoptertjenesten får en effektiv adkomst til 
flyplassen. 

3. Skyte og øvingsfelt i sjø kan være mulig å forene med 
annen ferdsel, men er uforenelig med etablering av faste 
anlegg eks. akvakulturanlegg. Skyte- og øvings-feltene N2 
og N3 er ikke innarbeidet i gjeldende plan. Det bes om at 
feltene legges inn som hensynssone H380 med tilknyttede 
bestemmelser.  

1. Areal avsatt til forsvarsformål videreføres med unntak for 
angitt areal. Dette foreslås som friområde. 

2. Ivaretas gjennom kommunedelplan for ny bydel. 
3. Kart og bestemmelser er oppdatert i henhold til innspill. 

23. Framtiden i våre 
hender 
 

1. Framtiden i våre hender støtter fokuset på bærekraft som 
del i alle langsiktige planer. Det er ønskelig at 
Rønvikjordene blir regulert til område for dyrkbar jord. Vi 
støtter også større fokus på lokal matproduksjon, 
ivaretakelse av dyrkbar jord og samarbeidsprosjekter som 
bidrar til Bodø som miljøby.  

2. Ut over dette har foreningen innspill på fremming av lokale 
prosjekter knyttet til miljø og klimasaken og realisering av 
FNs bærekraftsmål. Kan kanskje stå noe i planprogrammet 
om at kommunen ønsker å samarbeide med de aktører i 
Bodø som kan bidra med å realisere målene i planen.   

3. Støtter økt prioritering av fornybar energi. Under helse 
vises det til enkelttiltak som å bedre sykkel og gang- 
områder. For oss i Framtiden i våre hender er godt sykkel 
og kollektivtilbud viktig. Hva med de kommende tiltakene 
innen kollektivtransport og mulige utfordringer med de 
nye løsningene?  

1. Tas til orientering.  
2. Tas til orientering. 
3. Kollektiv- og sykkelsatsning er prioriterte tiltak som det 

jobbes med på mange ulike nivå. Eksempler er Bypakke 
Bodø fase og KDP for sykkel. For kollektiv samarbeider 
kommunen med Nordland Fylkeskommune om å lage et 
best mulig tilbud.  

24. Frida Berg Innspillet omfatter kommunedelplan for Tverlandet. 1. Ivaretas i stor grad. 



 1. Ønsker å bevare dagens stinett og friluftsområder. 
2. Ønsker at område N5 og deler av B17 endres fra næring og 

bolig til friluftsområde. Evt. atkomst til B17 via 
jernbaneundergang der dagens overgang er. 

3. Ønsker at område B16 blir skånet for utbygging. Evt. må 
det sikres brede grønne korridorer for adkomst til 
omkringliggende friluftsområder. 

4. Vil ikke at gang- og sykkelvei til den gamle idrettsbanen 
ikke asfalteres. 

5. Stiller spørsmål ved hva som er tenkt vedr. foreslått gang- 
og sykkelvei til jernbanestasjonen via Krågmoen. 

6. Ønsker at BOP3 blir grøntareal og viser til at dette område 
må spares når B14 og B16 bygges ut. 

7. Ønsker at nye boliger på Tverlandet tilpasses eksisterende 
byggeskikk med enebolig, rekkehus og flermannsboliger 
med maks 2 etasjer. 

8. Foreslår at areal der Løding skole sto avsettes til boenheter 
for eldre. Her kan det bygges et høyt hus med heis og 
parkeringskjeller og evt. kombinere med barnehage i 1. 
etasje. 

2. N5 og B17 har vært avsatt til fremtidig næring og bolig. 
Det er gjort en gjennomgang av alle arealreserver på 
Tverlandet og disse arealene foreslås endret til LNFR. 

3. Fremtidig arealbruk av B16 er utredet. Det foreslås å endre 
formål for det meste av arealet til LNFR. 

4. Ikke tema for kommuneplanens arealdel. 
5. Dette var planer for samleveg til utbyggingsområdene øst 

for jernbanen. Tiltaket er ikke aktuelt og tas ut hvis disse 
områdene blir LNFR. 

6. Fremtidig arealbruk av BOP3 er utredet. Det foreslås å 
endre formål for deler av arealet til grønnstruktur. 

7. Tas til orientering. Bestemmelsene til de ulike boligfeltene 
gir føringer for boligtype, utnyttelse og høyde. 

8. Tas til orientering. 

25. Gnist Arkitekter AS 
på vegne av 
Eiendom 2020 AS 

Omfatter eiendom 138/4171 og 138/4173 (sør for Aspmyra). 
Ønsker endret formål fra næring til kombinert bebyggelse og 
anlegg. 

Innspillet er utredet. Det er ikke aktuelt å endre formål før det er 
gjort en overordnet avklaring av hvilken funksjon Olav V gate skal 
ha samt kobling mot ny bydel. 

26. Gudmund 
Andreassen 
 

1. Ønsker at N3 på Tverlandet omreguleres til bolig. 
2. Ønsker at gnr 70/10 får endret arealformål fra LNFR til 

bolig.   

1. Innspillet er utredet. Den delen av N3 som ikke er i bruk til 
næring foreslås endret til bolig. 

2. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

27. Gunn Marit Hernes 
og Svein Asle 
Rekkedal 

Ønsker at det sees på muligheter for spredt boligbygging flere 
steder enn bare i Kjerringøy sentrum. Viser til at det er ønskelig 
med et aktivt bygdemiljø og bosetting på hele øya. 

Innspillet er utredet. Det foreslås å avsette et nytt område for LNFR 
spredt bolig på Kjerringøy. 

28 Hansen og Søtorp 
Bygg AS 

Ønsker å bygge bolig på eiendom 72/29 mellom Ilstad og Godøynes.  Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

29.  Helligvær beitelag 
 

Fraråder etablering av akvakultur i Breisundet. Viser til omfang av 
naturinngrep, skader for fugleliv og påvirkning på kulturlandskapet 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 



30. Helligvær Sjømat 
 

Er positiv til tilrettelegging for akvakultur i Breisundet og mener det 
kan gi store positive ringvirkninger for Helligvær 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 

31. Helligvær 
velforening 
 

Ønsker at det blir satt av områder til boligbygging, hyttebygging og 
næringsbygg i Helligvær. Viser til positiv utvikling i Helligvær og vil 
gjøre det lettere å etablere seg. Konkrete innspill: 

1. Ønsker at Sørvær blir avsatt til kombinert 
formål/flerbruksområde for å tilrettelegge for bolig og 
næring 

2. Ønsker en differensiert 100-meterssone 

1. Innspillet er utredet og delvis tatt inn i plan ved at den 
bebygde delen av Sørvær har fått endret formål til LNFR 
spredt bolig og næring. 

2. Den funksjonelle strandsonen er kartlagt i Væran og er lagt 
inn som byggegrense i kartet. 

32. Helligvær 
Velforening og 
tiltaksråd 
 

Er positiv til tilrettelegging for akvakultur i Breisundet og mener det 
kan gi store positivt rammevirkninger for Helligvær. Viser til 
spørreundersøkelse der 80 % av de fastboende på Helligvær er 
positiv til tiltaket. 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 

33. Holmvann 
hytteforening 
 

Ønsker at traktorvei fra FV812 ved Ljøsenhammeren til Holmvann 
skal tas inn i den nye arealplanen som hyttevei. Vei skal benyttes av 
hytteeiere og evt. lokale næringsinteresser (eks Statskog, reindrift, 
vedhogst, beitebrukere, etc.) 

Innspillet er ikke konsekvensutredet som et arealinnspill siden 
tiltaket ikke er eget formål på dette plannivået. Tiltaket er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det er gjort en 
overordnet vurdering av innspillet: 
 
Bodø kommune har en restriktiv praksis når det gjelder å 
tilrettelegge for etablering av hytteveier i naturområder med lite 
inngrep. Bakgrunnen er at nye veier ofte er i konflikt med mange 
andre interesser/hensyn, og i tillegg kan utløse behov om andre 
type tiltak/infrastruktur som i utgangspunktet ikke er ønskelig. En 
rask vurdering av dette innspillet viser at det er mange andre 
interesser/verdier som vil bli berørt ved etablering av vei: 

- Flyttlei og beiteområde for reindrift  
- Seter- og beiteområder for geit. 
- Samiske kulturminner (automatisk freda). 
- Registrerte naturtyper med verdi A. 
- Områder med myr og våtmark (karbonrike naturtyper) 
- Mye brukte friluftsområder med høy verdi. 

34. Indira AS på vegne 
av 4 grunneiere 
Helligvær 

1. Ønsker deler av 4/13 (naboeiendom til Helsehuset) avsatt 
til næring.  

1. Innspillene er utredet og delvis tatt inn i plan ved at den 
bebygde delen av Sørvær har fått endret formål til LNFR 
spredd bolig og næring. 



 2. Ønsker 4/6, 4/11 og 4/11 på Ludvikheian endret fra LNF til 
bolig og næring. 

3. Ønsker formål på 4/11 og 4/13 nord for Toppihågveien 
endret til fritidsbebyggelse  

2. Samme vurdering som over. 
3. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 

inn i planforslaget. 

35. Ingrid A. Sundset og 
Per-Stian Ekroll 
 

Ønsker at B13 på Tverlandet omgjøres til LNFR eller andre formål 
som kan verne om naturressursene og rekreasjonsmulighetene. 

Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet gjennom 
planprosessen. Det sendes to alternativer på høring for området. 
(1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) Østlig delen 
videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til LNFR. 

36. Iris Produksjon 
 

Innspill på bestemmelser knyttet til avfallshåndtering. Ønsker en 
god dialog rundt temaet i arealplanprosessen. 

Bystyret vedtok i møte 16.6.2021 et tillegg til gjeldende 
bestemmelser for avfallshåndtering i Indre bykjerne. Prinsippene 
og kriteriene som ble vedtatt er innarbeidet i de nye 
bestemmelsene og gjelder i sone A. 

37. Jan-Kristian Nesbak 
 

Omfatter gbnr 227/ 3, 5, 22 og 35. Ønsker at område avsettes til 
fritidsbebyggelse. Viser til at det er strøm og vann i nærheten og 
parkering ved Rognlivann hyttefelt.  

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

38. Jens Eikaas m.fl. 
 

Ønsker at arealformål for deler av utmarksparsell på gnr 70/14 på 
Tverlandet endres fra industri (N5) til boligformål.  

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. Fremtidig bruk av N5 er utredet i planprosessen. Det 
foreslås å endre arealformål til LNFR. 

39. Johan Hernes 
 

Ønsker å endre areal avsatt til næringsvirksomhet ved Kvalnes, pga. 
avklaring av eiendomsforhold. Det er ønskelig at eksisterende areal 
tas ut av planen og at nytt areal, lenger sør, tas inn.  

Tas til etterretning, eksisterende areal avsatt til næring endres til 
LNFR. Innspill til ny avgrensning av næringsområde er utredet. 
Forslaget tas ikke inn i planforslaget. 

40. Johnny Johansen, 
Morten Johansen, 
Kurt Ove Andersen, 
Ottar Olaussen, 
Bjørn S. Andersen 

Fiskere i Helligvær er imot at det etableres oppdrettsanlegg i 
Breisundet. Både av yrkesmessige og miljømessige hensyn.  
 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 

41. Jordvern Nordland 
 

Jordvern Nordland hadde innspill, både til planprogrammet og til 
arealdelen.  Ber om at følgende områder vurderes i planarbeidet: 

1. Rønvikjordene (N1, O1) 
2. Lille Hjartøy må tilbakeføres til LNRF. 
3. Områdene H71 og H72 på Kvalnes tilbakeføres til LNRF. 
4. Bruk av kommunens områder på Vågøynes. Driveplikten 

må overholdes på alle arealer.  
5. Utvidelse av hensynssone landbruk på Fenes mot nordøst 

retning Mørkved Sør. 
6. Ny bydel, sikring av matjord når flyplassen flyttes. 

Innspillene til planprogrammet ble behandlet v/stadfesting av dette 
og vil ikke bli kommentert ytterligere. Under kommenteres innspill 
til arealdelen.  

1. Er utredet gjennom prosessen. Det foreslås å endre 
næringsareal (N1) på Rønvikjordene til LNFR. Thalleåkeren 
(O1) foreslås til kombinert formål med offentlig/privat 
tjenesteyting, næring og idrettsformål. 

2. Er utredet gjennom prosessen. Det foreslås videreføre 
gjeldende arealformål. 



7. Landbruk, andelslandbruk, grønne korridorer og lunger er 
helt sentrale for artsmangfold og må sikres som helhet.  

3. Avgrensning av areal til fritidsbebyggelse på Kvalnes er 
justert i henhold til vedtatte planer. 

4. Dette er ikke tema i KPA.  
5. Boligreserven Mørkved sør foreslås med endra formål til 

LNFR. Det foreslås ikke endringer i hensynssone landbruk. 
6. Det vises til kommunedelplan for Hernes.   
7. Ivaretakelse av grønnstruktur, dyrket mark og biologisk 

mangfold er sentralt ved all planlegging.  

42. Kenneth Viken og 
Eirin Dokmo 
 

Ønsker at B13 reguleres til friluftsområde. Viser til verdier knyttet til 
ubebygd kystområde, friluftsliv, dyre- og plantliv samt kulturminner. 

Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet gjennom 
planprosessen. Det sendes to alternativer på høring for området. 
(1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) Østlig delen 
videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til LNFR. 

43. Kjell Ivar Ysland 
 

Ønsker at del av gnr 70/7 sør for Storelva, og mellom 
Tverlandsveien og Ørntuva endrer formål til boligformål. 

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

44. Kjell Ove Wang 
 

1. Ønsker å tilrettelegge for 1-3 nye boliger/fritidsboliger ved 
Eidekjosen. 

2. Ønsker å utvide avgrensning av området fritidsbebyggelse i 
Finnkonevika (H5) for å bygge en rekke med 
sjøhus/fritidshus, eventuelt naust. 

3. Ber om at område som tidligere var avsatt til 
fritidsbebyggelse (H9 i kommuneplanens arealdel i 2009) 
tilbakeføres som hytteområde. 

4. Ønsker å utvide avgrensning av området avsatt til 
fritidsbebyggelse ved Sandeidet (H6). 

1. Ivaretatt i gjeldende plan ved at det aktuelle området er 
avsatt til LNFR spredt bolig. 

2. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

3. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

4. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

45. Kjerringøy og 
Nordsia 
Kommunedelsutvalg 
 

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

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

2. Sikre areal til byggeklare tomter i attraktive områder.  
3. Areal til eventuelle endringer i veitrasé FV 834 Geitvågen, 

ny trasé Valvikdalen.  
4. God lokalitet til omsorgsboliger Skaug - Kløkstad. 
5. Sikre parkering på utfartssteder Mjelle, Festvågfjellet og 

Skjelstad.  
6. Parkering ved skolen på Skaug.  
7. Legge til rette for oppstart av matproduksjon.  

Nordsia: 
1. Det er utarbeidet reguleringsplan for tiltaket. Fv 834 er en 

fylkeskommunal vei og bevilgninger til bygging av gang- 
sykkelvei på denne strekningen må prioriteres av fylket.   

2. Ivaretatt i gjeldende planer. 
3. Dette er ivaretatt i gjeldende reguleringsplaner. Følges 

opp gjennom regional transportplan. 
4. Dette kan ivaretas innenfor gjeldende planer eventuelt 

gjennom en egen planprosess. 
5. Områdene er avsatt til LNFR-formål. Tilrettelegging for 

utfartsparkering omfattes av formålet. 
6. Ikke tema på dette plannivået. 



 
Kjerringøy:  

8. Parkering i sentrum/oppstilling bobil.  
9. Bedre toalettforhold.  
10. Areal til gang og sykkelvei langs FV 834 (Fjære - Kjerringøy 

skole).  
11. Bedre parkering utfartssteder.  
12. Utbygging av havna, nytt utlegg av nye båtplasser  
13. Bedre parkering for Bo Godt  
14. Endringer i veitrasé for å føre fram utbedret kommunevei 

fram til Øyjord.  
15. Sikre regulerte boligtomter, eks. ved at de ikke kan selges 

uten at de bebygges innen en bestemt frist.  
16. Ivareta beite og matjord.  
17. Kommuneplanens arealdel må bidra til at Bodø kan søke 

om å bli nasjonalparkkommune/ Kjerringøy kan bli 
nasjonalparklandsby. 

7. Ivaretatt i gjeldende plan. I området finnes store LNFR- 
områder med aktive gårdsbruk.  
 

Kjerringøy: 
8. Ikke tema på dette plannivået. 
9. Se over. 
10. Fylkesvei. Behov må spilles inn til arbeidet med regional 

transportplan. 
11. Tilrettelegging for utfartsparkering omfattes av LNFR-

formålet. 
12. Ivaretatt gjennom gjeldende områdeplan for Kjerringøy 

sentrum. 
13. Ivaretatt gjennom gjeldende områdeplan for Kjerringøy 

sentrum. 
14. Ikke tema for denne rulleringen. 
15. Ikke tema for denne rulleringen. 
16. Ivaretas gjennom planen. 
17. Ivaretas gjennom planen. 

46. Kystverket 
 

Kystverket vil etter hvert i prosessen komme med mer data om 
sjøtransport, og bruken av sjøareal i kommunen. 

Tas til orientering. 

47. Landegode 
Velforening 
 

1. Ønsker å få avsatt område til bolig på Fenes. Foreslår to 
alternativer: (1) Utvide dagens område for bebyggelse 
utenfor eksisterende utmarksgjerde, (2) all eiendom 
innenfor utmarksgjerder blir avsatt til boligformål.  

2. Ønsker å utvikle Sandvika med boligbygging og 
fritidsbebyggelse.  

3. Ønsker å utvikle Kvig med boligbygging og 
fritidsbebyggelse.  

4. Ønsker å utvikle Fenes "Mannen" til fritidsbebyggelse. 
5. Ønsker at områder med eksisterende fritidsbebyggelse 

avsettes til dette og ikke LNFR. 
6. Ønsker at Landegode unntas fra reindriftsområde siden det 

ikke er reindrift på øya. Ønsker LNF ikke LNFR. 

1. Innspillet er utredet. Forslaget er til dels lagt inn i 
planforslag ved at det er avsatt areal til LNFR spredt bolig i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse på Fenes. 

2. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

3. Innspillet er utredet og er til dels tatt med i planforslag ved 
at det aktuelle arealet er avsatt til LNFR spredt bolig.. 

4. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

5. Gjennomgang av eksisterende fritidsbebyggelse og 
vurdering av formål er ikke prioritert i denne rulleringen. 

6. Så lenge det er reindrift Bodø kommune vil formål LNFR 
måtte benyttes. 

48. Linda og Hogne 
Svendsgård 
 

Ønsker ikke utbygging av B13. Viser til at området har verdi for 
friluftsliv, dyreliv og landbruk. 

Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet gjennom 
planprosessen. Det sendes to alternativer på høring for området. 



(1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) Østlig delen 
videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til LNFR. 

49. Ljøsenhammeren 
fellesseter 

Ønsker at planen for Kvitberget dolomitt vurderes på nytt og at 
området i KPA avsettes til LNFR. 

Gjeldende reguleringsplan er relativt ny og det er ikke aktuelt å 
vurdere endra arealformål ved denne rulleringen- 

50. Lofoten 
Sjøprodukter AS 
 

Ønsker at Breisundet avsettes til akvakulturformål. Viser til at 
området er velegnet og at det generelt bør tilrettelegges mer for 
akvakultur i kommunen. Viser videre til at til at innvendinger og 
utfordringer ved forrige søknad i det vesentligste er tilbakevist som 
uriktig eller mindre aktuell. Store deler av befolkningen på Helligvær 
er positiv. 

Tas til orientering. Innspill om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet er utredet og konsekvenser for miljø og samfunn er 
vurdert. Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 

51. LUKS 1. Nødvendig areal må sikres slik at varetransport kan foregå 
forsvarlig hva angår myke trafikanter. 

2. Vareleveringslommer og biloppstillingsplasser må 
etableres innenfor sykkelfelt for å unngå farlige situasjoner 
mellom syklister under varelevering.  

3. Det er behov for lasteplass på 20 m per kvartal. 
4. Det må settes av areal til hjemleveranser i boligområdene.  
5. Vareleveringssoner må ikke være lengre unna målpunkt 

enn 50 meter for enkeltleveranser og 20 meter for 
gjentagende leveranser. 

1. Dette er ivaretatt i gjeldende bestemmelser til arealplanen 
og følges opp i detaljreguleringer. 

2. Tas til etterretning. Følges opp i detaljreguleringer. 
3. Tas til orientering 

4. Tas til orientering 
5. Tas til orientering 

 

52. Løding gård AS 
 

1. Ønsker at del av eiendom 69/1 mellom Sildstengveien og 
Tverlandsbrua får endret arealformål fra LNFR til 
forretning, næring og tjenesteyting. Ønsker nytt 
handelsområde for handel med plasskrevende varer. 

2. Ønsker åpning for oppføring av 2-3 naust på del av 69/1 
vest for Steinvollveien. 

3. Ønsker å utvide området som er avsatt til fremtidig næring 
i Hopen mot sør (N4 i gjeldende plan). 

1. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas delvis 
inn ved at areal avsettes til kombinert næring/forretning 
med bestemmelser knyttet til type forretning og størrelse. 
Det er ikke aktuelt å legge til rette for nytt handelsområde. 

2. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

3. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

53. Marit Aas Ilstad og 
Sverre Kristian Ilstad 
 

1. Ønsker at deler av sameie 72/1 på Ilstad avsettes til 
boligformål.  

2. Ønsker å fjerne følgende setning i bestemmelsene til plan 
for Ilstad golfbane: "Det tillates ingen ny- eller utvidelse av 
eksisterende bebyggelse". Viser til at når reg. plan ble 
utarbeidet handlet dette punkt om eksisterende drifts- og 
gårdsbygninger der tanken var at disse skulle brukes i 

1. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 
inn i planforslaget. 

2. Ikke tema for kommuneplanens arealdel.  



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

54. Martin Arne Nyheim 
 

1. Viser til FNs bærekraftsmål om sosial bærekraft. 
Arealplanen må sikre at også den unge befolkningen gis 
mulighet til å etablere seg i bysentrum. En bærekraftig by 
er avhengig av mangfold, at gode byrom skapes, at det er 
god tilgjengelighet, at det er samspill mellom folk og 
samfunn og at hele befolkningen deltar sammen om 
utviklingen av en god by det er godt å leve og bo i. 

2. Ønsker at Parkveien 51 videreføres med arealformål 
tjenesteyting.  

1. Implementering av FNs bærekraftsmål er sentralt ved 
rullering av arealplanen. Det jobbes med mål knyttet til 
sosial bærekraft gjennom søkelys på kompakt by- og 
tettstedsutvikling med nærhet til ulike tjenester, tilgang til 
varierte uteoppholdsareal m.m. 

2. Plan- og miljøutvalget har i møte 14.10.2020 fastsatt 
rammer for detaljregulering av Parkveien 51. Her går det 
blant annet frem at det tillates endret arealbruk der bolig, 
næring og kontor kan inngå. Kommune-planens arealdel 
oppdateres i henhold til dette vedtaket. 

55. Marvold Forvaltning 
 

1. Omfatter 91/47. Ønskes avsatt til næring. Planer om 
lager/verksted for fritidsbåter samt lagerplass for 
driftsmaskiner, containerutleie, og sammensetning av 
større betongelementer.  

2. Omfatter 91/42. Ønskes avsatt til fritidsbebyggelse som 
fortetting av eksisterende hyttefelt Nepbritelva. 

1. Innspillet er utredet og tas delvis inn i plan som et nytt 
næringsområde. Avgrensning er justert. 

2. Innspillet er utredet og tas delvis inn i plan som et nytt 
område for fritidsbebyggelse. Avgrensning er justert. 

56. Naturvernforbundet 
i Salten 
 

1. Bodø kommune er kommet med sitt første klima-budsjett. 
Det vil styrke klimaarbeidet og sette målsetninger 
fremover. Noe lignende har vi ikke for naturmangfoldet i 
kommunen. FN har nylig konkludert med at utrydding av 
arter og naturtyper er en like stor trussel som 
klimaendringene, og at disse to miljøutfordringer må ses i 
sammenheng. Skal Bodø være en kommune for framtiden, 
er naturvern sentralt. På bakgrunn av dette mener vi et av 
hovedpunktene i den nye kommuneplanen bør være 
naturmangfold. 

2. Det er startet en prosess med «handlingsplan for 
naturmangfold». Dette er positivt, og vi ønsker at denne 
prosessen skal bli en del av kommuneplanen. 
Naturvernforbundet er kritisk til hvordan natur-verdier, 
jordvern, sjøfugl, beite og verneområder er blitt behandlet 
i tidligere planprosesser. Vi mener disse verdiene må bli 
mer vektlagt. 

1. Bevaring og styrking av naturmangfold er et prioritert 
tema i rullering av arealplanen. Naturmangfold er blant 
annet tillagt stor vekt ved utredning av arealinnspill og ved 
gjennomgang av eksisterende arealreserver. Kjente 
områder med verdi for naturmangfold er lagt inn som 
egne hensynssoner med retningslinjer.  

2. Ivaretakelse naturmangfold er og vil være en viktig 
premiss ved all arealplanlegging.  

3. Tas til orientering. Arbeid med handlingsplan for 
naturmangfold og kommuneplanens arealdel er to ulike 
prosesser, men det jobbes internt med koordinering. 
Arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å 
bevare naturmangfold. 

4. Tas til orientering.  
5. Ved forrige rullering ble det gjort en gjennomgang av 

eksisterende områder avsatt til fritidsbebyggelse og en 
rekke store områder ble tatt ut. Ved denne rulleringen har 



3. Kunnskap om naturen er den beste måten å ta vare på 
den. Kommunen må lage en strategiplan for hvordan 
befolkningen skal få økt kunnskap. Grunnskoler bør ta 
dette inn i læreplaner og lære barna mer om naturen vi har 
i egen kommune.  

4. Vi ønsker å trekke frem Rønvikjordene som et flott område 
hvor byens befolkning ferdes mye. Her er områder for 
landbruk, friluftsliv og artsmangfold. Området er byens 
mest sentrale rekreasjonsområde og kan brukes til en 
arena hvor alle kan lære om samspillet mellom naturbruk, 
friluftsliv og naturens egenverdi.  

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

6. Bodø har både reindrift og beite med småfe. Det er viktig å 
sikre nok arealer og legge til rette for god dyrevelferd. 
Rovvilt er en viktig del av vår natur. Å legge til rette for 
store beiteområder med lite tap til rovvilt er viktig. På 
Kvalnes kan presset fra hytter fortrenge beitedyr fra et 
område med lite rovdyr. 

7. For naturmangfold er arealplaner, bestemmelser og 
målsettinger viktig. Grønnstrukturplan, beitebruks-plan og 
«handlingsplan for naturmangfold» kan være gode planer 
for vern av naturmangfoldet i kommunen. Verneområdene 
må tas med i kommunens planer for naturmangfoldet, selv 
om forvaltningen er lagt til staten.  

8. Vi mener naturvern er den beste måten å nå 
bærekraftsmålene.  

gjennomgang av boligreserver blitt prioritert. Det er 
imidlertid ikke lagt inn nye store områder til fritidsbolig. 

6. Beitenæringens interesser skal ivaretas gjennom LNFR-
områder og tilhørende hensynssoner. Detaljregulering for 
Kvalnes er vedtatt, arealet som ikke omfattes av planen 
avsettes til LNFR. 

7. De opplistede planene er viktige og danner, sammen med 
nasjonale baser, beslutningsgrunnlaget for beslutninger 
om bruk- og vern av arealressurser.  

8. Tas til orientering.   

57. Naturvernforbundet, 
NOF 
 

Er imot tilrettelegging for akvakultur i Breisundet. Et 
akvakulturanlegg i Breisundet vil berøre mange sterke interesser og 
ha et høyt konfliktnivå. Mener det er uheldig at det tas inn 
konfliktfylte og kontroversielle arealformål uten at det er forankret i 
en bred medvirkningsprosess.  
Mener det mangler oppdatert kunnskap om artsmangfold i 
området, blant annet for sjøfugl. Det bør gjennomføres utredninger 
på hvordan det marine økosystem og fugleliv påvirkes gjennom 

Tas til orientering. 
 
Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i samsvar med 
Bystyrets vedtak. 



støy, lys, forstyrrelser og utslipp. Området har verdi for en rekke 
sjøfugl, eks. ærfugl og toppskarv, samt for fiskeriinteresser. 

58. Nettverket Bevar 
Parkveien 51 
 

Ønsker at Parkveien 51 videreføres til tjenesteyting. Viser til eks. på 
fremtidig bruk, sosial bærekraft. Eiendom bør sees i sammenheng 
med resten av trehusbebyggelse og innlemmes i Plysjbyen 

Plan- og miljøutvalget har i møte 14.10.2020 fastsatt rammer for 
detaljregulering av Parkveien 51. Her går det blant annet frem at 
det tillates endret arealbruk der bolig, næring og kontor kan inngå. 
Kommuneplanens arealdel vil oppdateres i henhold til dette 
vedtaket. 

59. Norconsult på vegne 
av Løding AS 
 

Ønsker at gnr 70/15 som er avsatt til næring i gjeldende plan får 
endret arealformål til bolig. Viser til at området bærer preg av et 
boligområde. Lite egnet til næring pga adkomst via boligområder og 
begrensninger vedr. støy. Nærhet til skole, kollektiv og andre 
sentrumsfunksjoner. 

Innspillet er utredet og det foreslås å endra arealformål til bolig. 

60. Nordland Fylkes 
Fiskarlag 
 

Fraråder at det åpnes for akvakultur i Breisundet. Viser til 
informasjon fra Bodø Fiskarlag om at Breisundet benyttes som 
område for fortøyning, låssetting av fisk. Breisundet er også et viktig 
oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe. Bodø Fiskarlag 
er sterkt i mot at det anlegges oppdrett i Breisundet. Det er flere 
problemstillinger som utfordrer sameksistensen mellom fiskeri og 
havbruk: akvakultur beslaglegger store areal, problematisk med 
sedimentering fra anlegg i fiske- og gyteområder, utslipp av 
legemidler mot lakselus og redusert kvalitet på fisk som beiter på 
fôrspill. Videre vises det til at kommunen har et særlig ansvar for å 
ivareta lokale fiskeplasser og oppvekst- beite- og gyteområder i 
arealplanprosesser.  

Tas til orientering. 
 
Område for akvakultur i Breisundet sendes på høring i samsvar med 
Bystyrets vedtak. 

61. Nordland 
Fylkeskommune 
 

1. Ber om at den videre prosessen tydeliggjør hvordan FNs 
bærekraftsmål vil inngå i planen. 

2. Anbefaler at kommunen vurderer mobilitet i en bredere 
kontekst enn kun parkering. 

3. Viktig å synliggjøre sammenheng mellom kommune-
planens arealdel og kommunedelplan for ny bydel. 

4. Kommunen bør utarbeide et arealregnskap som så kan 
legges til grunn for et klimaregnskap. 

5. Kommunen bør kartlegge den funksjonelle strandsonen og 
legge inn byggegrense mot sjøen. 

6. Ønsker dialog i prosess med eventuell av endring av 
arealbruk på Rønvikjordene, da NFK er grunneier. 

1. Dette går frem av planbeskrivelsen. 
2. Tas til orientering. Mobilitet er et gjennomgående tema i 

planarbeidet, men jobbes også med i andre prosesser.  
3. Tas til etterretning. 
4. Tas til etterretning. 
5. Den funksjonelle strandsonen er i forbindelse med 

planprosessen kartlagt i Væran. 
6. Ivaretatt gjennom planprosessen. 
7. Ivaretatt i gjeldende plan. Det jobbes også strategisk med 

dette gjennom prosjektet Urbant landbruk. 



7. Kommunen bør utrede hvordan det bynære landbruket 
skal utvikles. 

8. Det bør kartlegges hvordan marka kan bli mer tilgjengelig 
for alle innbyggerne i kommunen. 

9. Behov for næringsarealer bør kartlegges. 
10. Besøksforvaltning er verktøy for å nå langsiktige 

målsetninger ved rullering av arealdelen. Reiseliv bør ses 
på som en del av arbeidet med parkering og mobilitet. 

11. KDP grønnstruktur bør innarbeides i kommune-planens 
arealdel. Blå strukturer bør kartlegges. 

12. Helsekonsekvensutredninger er relevant ved etablering av 
nye utbyggingsområder. 

13. Det må gå frem hvordan klimaperspektiv ivaretas. Både 
reduksjon av klimagasser og klimatilpasning. 

14. Forutsetter at kulturminner og kulturmiljø blir inkludert i 
konsekvensutredningen for endret arealbruk. Temakart for 
kulturminner i sentrum bør videreføres. Hensynssoner bør 
brukes. § 1.12 i gjeldende plan bør videreføres. 

15. Adkomst til nye utbyggingsområder bør vurderes på 
kommuneplannivå. Trygge og gode løsninger for gående, 
syklende og kollektivreisende vurderes. Nye områder til 
bolig må vurderes ut fra barn og unges aktivitetsmuligheter 
og lekeområder, barnehage, skole, grøntområder m.m. 

16. Parkeringsplasser ved utfartssteder bør legges på samme 
side av vei. Bør sikre tilstrekkelig med parkering slik at man 
unngår parkering langs vei. 

17. Medvirkning med reindriftseierne i kommunen er viktig. 
Dersom nye byggeområder skal legges inn bør reindriften 
kontaktes. Hensynssoner, trekkleier og flyttleier bør 
komme frem av temakart til kommuneplanen. 

18. Anbefaler at planlegging i sjø og på land ses i sammenheng 
og at aktører innen akvakultur og sjømat involveres i 
arbeidet. 

19. For å sikre en god vannforvaltning bør det tas inn 
retningslinjer, planbestemmelser og hensynssoner som 

8. Ikke tema for arealplanen. Tilgjengelighet til marka kan 
være aktuelt tema for andre kommunale planer, eks. plan 
for friluftslivets ferdselsårer. 

9. Dette er kartlagt. Det jobbes også med andre Salten-
kommuner om en felles portal for næringsareal. 

10. Tas til orientering. 
11. Detaljering av grønnstruktur innenfor Byutviklings-

området har vært et sentralt tema i planarbeidet. Blå 
strukturer er også kartlagt. 

12. Ikke konsekvensutredet som eget tema, men faller delvis 
inn under utredningstemaene «Nærmiljø, grønnstruktur 
og friluftsliv» samt «Bomiljø og attraktivitet». 

13. Dette er et sentralt og gjennomgående tema i 
planarbeidet. 

14. Kulturminner og kulturmiljø er et eget tema i 
konsekvensutredningene. Temakart for kulturminner og 
gjeldende hensynssoner videreføres sammen med 
bestemmelsen i § 1.12. 

15. Ivaretas gjennom konsekvensutredning. Faller inn under 
temaene «Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv», «Bomiljø 
og attraktivitet» samt «Teknisk infrastruktur». 

16. Tas til orientering. 
17. Det har vært dialog og møter med reinbeite-distriktene. 

Oppsamlingsområder, trekkleier og flyttleier er lagt inn 
som hensynssoner. 

18. Tas til orientering. Rulleringen vil i liten grad berøre 
sjøområder. 

19. Ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser.  
20. Tas til etterretning. Temakart for råstoff og 

mineralressurser med hensynssoner videreføres. 
21. Dette er søkt ivaretatt gjennom planarbeid og planforslag. 



ivaretar dette i arealplanen. Der det er behov bør 
interkommunalt samarbeid vurderes. 

20. Strategiplan for mineralnæringen i Salten bør legges til 
grunn for videre arbeid og områder med mineralressurser 
bør komme frem av plankartet. 

21. På Tverlandet anbefales det at utvikling skjer innenfor 
etablert tettstedsstruktur. Det bør vurderes hvordan det er 
ønskelig at Tverlandet skal fungere sammen med Bodø 
som handels- og tjenestesentrum. 

62. Nordland 
Fylkeskommune 
(tillegg Breisundet) 

Viser til følgende tema som er særlig relevant i vurdering av om det 
skal tilrettelegges for akvakultur i Breisundet: kulturmiljø (se 
uttalelse fra Norges arktiske universitets-museum), akvakultur, 
landskap og naturmangfold. 

Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

63. Nordland 
politidistrikt 
 

Viser til innspill til oppstart av planarbeid for ny bydel der våre 
primære tilbakemeldinger var ivaretagelse av beredskap -og 
kriminalitetsforebyggende hensyn. Kriminalitetsforebygging er et 
lovpålagt hensyn i kommunale planprosesser. En tidlig definert 
arealdeling av områdene regulert for boligformål og områder 
regulert til næring vil være viktig både i forhold til 
beredskapstenkning -og kriminalitets-forebyggende tiltak. I tillegg 
er det viktig med hensyn til infrastruktur som veg og havn samt 
utarbeidelser av grøntarealer som f.eks. parkanlegg. Det vises til 
FNs bærekraftsmål 11, 17 og 3. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Norges arktiske 
universitetsmuseum  
 

Viser til utvidet varsel om oppstart der tilrettelegging for akvakultur 
i Breisundet skal vurderes. Tiltaket er begrenset og konflikt med 
eventuelle marine kulturminner er liten. 

Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

65. Norges vassdrag- og 
energidirektorat 
 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge 
skader fra flom, overvann, erosjon og skred. Klimaendringer vil øke 
risiko for disse farer. Minner om viktighet av overvannshåndtering 
da mer utbygging gir økt andel tette flater. Overvannshåndtering 
må vurderes tidlig i prosessen slik at det settes av tilstrekkelig areal. 

Både i forrige og denne rulleringen av kommuneplanens arealdel er 
klimaendringer og naturfarer viktige premisser for 
arealforvaltningen. Overvannshåndtering har vært tema for 
rullering av arealdelen og det er lagt inn flere nye bestemmelser 
som skal sikre at dette følges opp i reguleringsplaner og byggesak. 

66. Norgeshus AS 
 

Ønsker å utvikle Steinvollvegen boligfelt (B6 i gjeldende plan) til 
bolig. Viser til mulighetsstudie på 44 boenheter med konsentrert 
småhusbebyggelse. Viser til kort avstand til skole, barnehage, 
butikk, kollektiv og idrettsanlegg.  

Innspillet er utredet. Arealformål bolig videreføres for området, 
men utvides ikke mot sør. Det foreslås bestemmelser knyttet til 
tetthet og antall boenheter. 



67. Nystad 
Eiendomsutleie AS 
 

1. Omfatter 43/10 og 43/788 nord for RV80. Arealet er 
båndlagt for fremtidig hovedveg. Viser til pbl. der det går 
frem at en båndlegging kun er gyldig i 4 år. Kan ikke se at 
det er grunnlag for videreføring av båndlegging og ber om 
at markering av samferdsels-linje som viser "hovedveg 
framtidig" tas ut. 

2. Omfatter 42/9 og teigen som ligger mellom Myraveien og 
Innstrandaveien. Ønsker å endre formål til boligformål 

3. Oppfordrer til at det jobbes med å få en høyt og lavt-park. 

1. Det aktuelle areal omfattes av kommunedelplan for Rv 80 
Naurstadhøgda – Thallekrysset. Plankartet foreligger ikke i 
digitalt format og planen er dermed vist med en rød strek 
som «hovedveg framtidig». 

2. Innspillet er utredet, men tas ikke inn i planforslaget. 
Området er en del av et større område som får endret 
arealformål fra «fremtidig boligreserve» til LNFR. 

3. Ikke tema for kommuneplanens arealdel. 

68.-
69. 

Odd Willy Hansen 
 

1. Forslag til nytt naturområde på gbnr 91/1 på Marvoll. Skal 
tilbys fastboende på Marvoll.  

2. Forslag til nytt boligområde på marvoll. Viser til at flere er 
på jakt etter boligtomt på Marvoll. Foreslått areal tegnet 
på kart (LNFR i dag). 

3. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke 

inn i planforslaget. 

4. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas delvis 
inn i plan ved at det avsettes et område til LNFR spredt 
bolig på Marvoll- 

70. Odd-Are og Dagrunn 
Kilvik 
 

Ønsker at den delen av N3 som ikke er utnyttet til næring får endret 
arealformål til bolig. Ønsker boligfelt med lav høyde. Viser til at det 
er utfordrende med næring pga trafikk og støy.  

Innspillet er utredet. Den delen av N3 som ikke er i bruk til næring i 
dag får endret formål til bolig. 
 

71. Pål og Rita Schjetne 
 

Er uenig i at B13 på Tverlandet skal bli boligområde. Området er 
viktig som friareal og brukes av mange folk, dyr, skoleklasser m.m 
Det dyrkes også gress her. 

Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet gjennom 
planprosessen. Det sendes to alternativer på høring for området. 
(1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) Østlig delen 
videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til LNFR. 

72. Ragnhild og 
Christian Klette 

Innspill trukket tilbake i e-post av 12.8.2021.  

73. Riksantikvaren 
 

Bodin middelalderkirke skal ha hensynssone H730 med 
bestemmelse. Riksantikvaren ber om at eventuelle konsekvenser 
for den automatisk fredete kirken med gravplass fra middelalderen 
utredes som en del av planarbeidet 

Hensynssonen er ivaretatt i gjeldende plan og videreføres. 
Bestemmelsene oppdateres i tråd med Riksantikvarens ønskede 
formulering. Planen legger ikke opp til tiltak som kan få 
konsekvenser for kirken med gravplass.  

74. Roar Wik 
 

Flere fabrikker bør gjenvinne søppel lokalt. Behov etter 
batterifabrikker. Sjøvarmeanlegg og utnytting av solenergi er lurt. 
Adkomst til ny bydel bør legges under bakker. Parkering under 
bakken. Behov for nytt kaianlegg og flere båtplasser. 

Den som omhandler KDP for ny bydel/Hernes er oversendt den 
planprosessen. Det jobbes ellers på kommunalt og regionalt nivå 
med bedre løsninger for avfallshåndtering og energi, samt 
næringsetableringer. Dette er tema som er viktige for utviklingen 
av kommunen, men som krever en del prosess før det inngår i 
kommuneplanens arealdel. Bestemmelser om parkering er endret.   

75. Rolf Lennart Stensø 
 

Omfatter 110/8 på Valnes. Ønsker endret arealformål til 
fritidsbebyggelse. 

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/bypakkebodo/kvu/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/bypakkebodo/kvu/


76. Rånes fiskeri 
 

Har ingen innvendinger mot tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet. Anlegget er planlagt i et område som ikke benyttes i 
næringsrelatert fiske og det er dokumentert at det ikke er gytefelt i 
området. Mener etableringen vil være positiv for Helligvær. 

Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

77. Salten Naturlag 
 

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. 
Arealnøytralitet er således et ideal. Flakstad kommune har vedtatt 
dette og er et forbilde! Dermed er det av stor viktighet at Bodø 
kommune er sitt ansvar bevisst og har/skaffer seg en god oversikt 
over de enkelte naturtyper som finnes i kommunen og miljøstatus 
for disse, samt utviklingen.  

Kommunen har relativt god oversikt over viktige naturtyper og 
ivaretar hensynet til naturmangfold i all planlegging.  
 
 
 

78. Saltfjellet 
Reinbeitedistrikt 
 

Alt areal sør for Saltenfjorden er del av vårt beitedistrikt, og vi har 
også en god del rein som svømmer over på Straumøya. Vi ser derfor 
frem til å kunne komme med våre innspill etter hvert som arbeidet 
med revisjonen kommer i gang. 

Det har vært avholdt møte med reinbeitedistriktet den 4.2.2021.  

79. Saltstraumen 
Kommunedelsutvalg 
 

1. Arealet rundt Hellevik skole er vedtatt solgt som område 
for bolig. Kartet må oppdateres i forhold til dette.  

2. Tidligere «Prestebolig» på Knaplund står fortsatt som 
offentlig. Endres til bolig.  

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

4. Ønsker økt mulighet til spredt boligbygging i distriktene. I 
dagens plan har noen bygder soner hvor det kan legges til 
rette for dette. Kommunedelsutvalget mener at 
bestemmelser om spredt boligbygging skal gis en mer 
generell utforming og gjelde alle bygder i sørkommunen.  

5. Det er registrert uoverensstemmelser i kartene for 
kommunedelplanen, områdeplanen for Saltstraumen og 
reguleringsplaner i området (gjelder kommunedel-planen).  

6. Kommunedelplanen for Saltstraumen må revideres. 

1. Ivaretatt i gjeldende plan.  Det må utarbeides 
reguleringsplan for området. 

2. Areal innenfor KDP Saltstraumen inngår ikke som del av 
revisjonsprosessen.   

3. Ikke tema på dette plannivået. 
4. Ivaretas til dels gjennom planforslaget ved at det er tatt en 

gjennomgang av områder avsatt til LNFR spredt bolig. Det 
er også foreslått nye områder for LNFR spredt bolig. 
Innenfor bydel Saltstraumen foreslås det tre nye områder 
for LNFR spredt bolig. 

5. KDP Saltstraumen er ikke en del av denne 
revisjonsprosessen.  

6. Tas til orientering. 
 
 
 
 

80. Sametinget 
 

Ber om at kommunen tar i bruk sametingets planveileder i arbeidet 
med å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv. Er positiv til at kommunen setter dialog og arealhensyn 
for reindriftsnæringen på dagsorden i planprogrammet. Det 
anbefales at yrkesgrupper knyttet til tradisjonelt fiske og 

I stor grad svart ut i behandling av planprogrammet. Dialog med 
reindriftsnæringen er fulgt opp med invitasjon til møter. Det ble 
avholdt dialogmøte med Saltfjellet reinbeitedistrikt den 4.2.2021.  



utmarksnæringer tas med i egne møter for å få frem deres 
synspunkter. Sametinget minner om at kulturminner og miljø må 
ses i sammenheng med planlagte arealformål slik at den blir et godt 
verktøy for arealplanleggingen. Vi ber om at dette tas inn og 
synliggjøres i planprogrammet. 

81. S-Eiendom Consult 
 

Ønsker å utvide området avsatt til fritidsbebyggelse på Vågan (H37 i 
gjeldende plan). Begrunnes med at det vil gi bedre arrondering og 
gjøre det lettere å planlegge adkomst og få felles båtutslipp. Viser til 
at andre hyttefelt i området er planlagt til sjø.  

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

82. Skjerstad 
Kommunedelsutvalg 

1. Innspill på vegne av Jan Are Pettersen. Coop ønsker å 
bygge ny butikk på andre siden av veien. Arealet er 
regulert til bolig/forretning og LNFR, men ønskes omgjort 
til næring. Areal nedenfor bensinstasjon mot elva kan 
tilbakeføres til LNFR. 

2. Innspill på vegne av Vestvatn alpinanlegg som ønsker et 
prøveprosjekt med alpintrase ned til Karbøl. Samarbeid 
med grunneiere. 

1. Innspillet er utredet og tas delvis inn i plan ved at et større 
område langs fylkesveien gjennom Misvær sentrum 
avsettes til kombinert bebyggelse og anlegg. 

2. Det er ikke aktuelt å vurdere endret arealformål i 
forbindelse med et prøveprosjekt. Dersom det skal 
etableres permanent alpintrase må saken vurderes 
nærmere. Karbøl er et viktig område for landbruk og 
reindrift, og har store verdier knyttet til naturmangfold, 
kulturminner og kulturmiljø. 

83. Slekt og data Salten 
 

Kommuneplanens arealdel må ta vare på person- og lokal historie i 
Bodø. Det vises til gravminner (eks. Anna Benonis grav), hus (eks. 
Ormen Lange), off. og private arkiver samt viktige elementer som 
parker, krigsminner og kvinner- og barns historie. I tillegg 
immaterielle kulturminner. 

Det vises til gjeldende kulturminneplan for sentrum samt pågående 
arbeid med kulturminneplan for Bodø. 

84. Statens Vegvesen 
 

1. Dersom det planlegges ny eller endret arealbruk langs 
riksveg 80, må Statens vegvesen involveres på et tidlig 
stadium, slik at det kan planlegges omforente løsninger. 

2. For Tverlandet er det ønskelig at fremtidig veglinje for rv. 
80 vises i plankart med hensynssoner og tilhørende 
bestemmelser slik det er i gjeldende kommunedelplan for 
Tverlandet. Dette viser restriksjonene for bygging nær 
fremtidige vegtraseen, slik at den ikke blir bygd igjen. 

3. Når KVU for Ny By Bodø er besluttet bør traseen legges inn 
i kommuneplanens arealdel. 

4. Ved konsekvensutredning av arealinnspill forutsettes det 
at "trafikksikkerhet" er med som utredningstema.  

1. Tas til orientering. Det foreslås i liten grad endringer i 
arealbruk langs RV80. 

2. Ivaretatt i gjeldende plan og videreføres. 
3. Ivaretas gjennom kommunedelplan for ny bydel 
4. Dette er ivaretatt. Trafikksikkerhet utredes som del av 

tema «Bomiljø og attraktivitet».  



85. Statsbygg 
 

Ber om at eiendommer for statlige virksomheter i kommunen sikres 
samt at det åpnes for utviklingsmuligheter. Når det gjelder 
overgangsboligen til Bodø fengsel (138/859), kan salg i markedet 
eller ombruk bli aktuelt. Det er derfor ønskelig at eiendommen 
avsettes til formål som tillater både privat og offentlig etterbruk. 
Det kan være boligformål, tjenesteyting eller annet som etter 
kommunens vurdering vil være i tråd med ønsket bystruktur. 

Endra formå for overgangsbolig for Bodø fengsel er vurdert i 
prosessen. Arealformål foreslås endret til kombinert formål 
bolig/tjenesteyting. 
 

86. Statsforvalteren i 
Nordland 
 

1. Positiv til at kommunen implementerer FNs bærekraftsmål 
i arealplanen.  

2. Kompakt by- og tettstedsutvikling er kommunens viktigste 
virkemiddel for å redusere transportbehov og bidra til 
mindre klimagassutslipp.  

3. Nullvekstmål innen personbiltrafikk innebærer en 
betydelig endring i reisevaner fra personbil til kollektiv, 
sykkel og gange. Kommunen har flere områder som i dag 
er bilbaserte og planlegger fortsatt nye (f.eks. Mørkved 
handelsområde). Dette gir utfordringer for å nå målene. 

4. Det anbefales at temaet parkering og mobilitet gjøres i en 
bredere kontekst enn kun parkering. 

5. Positivt at kommunen skal vurdere eldre reguleringsplaner 
opp mot dagens arealpolitiske føringer. 

6. Kommunen bør ha et arealregnskap for å bedre kunne ta 
stilling til forventet utvikling og arealbehov. 

7. Positivt at kommunen vurderer å redusere omfanget av 
LNFR-spredt områder og ikke legge til rette for nye 
områder utenfor tettstedene. 

8. Funksjonell strandsone bør kartlegges. 
9. Vassdrag og vegetasjonsbeltet langs disse har et særskilt 

vern og bør ivaretas. 
10. Oppfordrer kommunen til å utarbeide oversikt over 

områder som er viktige karbonlagre (skog og myr) - 
nedbygging av slike arealer bør hindres. 

11. Det anbefales at de delene av Bodømarka som omfatter 
større idrettsanlegg avsettes som dette. Større 
parkeringsanlegg tilknyttet friluftsområder eller 
idrettsanlegg bør vurderes planavklart.  

1. Tas til orientering.  
2. Dette er et gjennomgående tema i planarbeidet og 

gjenspeiles i vurderinger og planforslag.  
3. Tas til orientering. 
4. I tillegg til at revidering av parkeringsbestemmelser er et 

eget tema, har mobilitet og tilrettelegging for mindre 
biltrafikk vært et gjennomgående mål i hele planarbeidet. 
Her er også mange andre virkemidler enn 
kommuneplanens arealdel aktuelle. 

5. Tas til orientering. 
6. Arealbehov til ulike formål er vurdert opp mot forventet 

befolkningsutvikling samt utvikling av ny bydel. 
Arealregnskap vil en del av planforslaget. 

7. Tas til orientering.  
8. Gjennom denne rulleringen er det prioritert å kartlegge 

den funksjonelle strandsonen i Væran. 
9. Ivaretas gjennom arealformål og bestemmelser knyttet til 

kantsone langs vann og vassdrag. 
10. Dette er ivaretatt gjennom temakart og bestemmelser 

knyttet til karbonrike naturtyper. 
11. Tatt til etterretning. Bestemorenga og Skarmoen samt 

golfbanene på Skau og Ilstad er i planforslaget avsatt til 
idrettsformål. 

12. Tas til etterretning. Det vises til egne vurdering av jordvern 
og tilbakeføring av arealreserver med dyrka jord under 
utredninger knyttet til arealreserver. 

13. Det vises til kommunedelplan for ny bydel. 
14. Tas til etterretning. 



12. Jordvern skal vektlegges i større grad enn tidligere og det 
er klare nasjonale forventninger om å redusere 
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Det vises til 
Strategisk plan for jordvern i Nordland. Det er positivt at 
kommunen har som mål å omdisponere mindre dyrka jord. 
Vi ber dere spesielt vurdere å tilbakeføre arealreserver 
med dyrka jord til LNFR formål. 

13. Dersom planen om bygging av ny flyplass blir realisert, 
frigjøres store arealer fulldyrka jord innenfor 
prosjektområdet ny by ny flyplass. Vi ber om at en i 
planprosessen ser på hvordan mest mulig av disse arealene 
kan tilbakeføres til LNFR formål og bevares som 
jordbruksareal. 

14. Bit-for-bit utbygging er en av de største utfordringene for 
reindrifta i Nordland. Fortetting rundt eksisterende 
utbyggingsformål i stedet for spredt utbygging er et viktig 
grep for å sikre reindrifta tilgang til areal. 

15. Reindriftsutøverne bør inviteres til å delta i planarbeidet. 

15. Reinbeitedistriktene er invitert til egne møter som en del 
av planprosessen. 

87. Statsforvalteren i 
Nordland 
(tillegg Breisundet) 

Da Breisundet ble tatt inn i planprogrammet etter varsel om 
oppstart stilles det spørsmål om hva det ønskes innspill om, og om 
det foreligger reelle muligheter for medvirkninger. Legger til grunn 
at kommunen gjennom fylkeskommunens behandling av søknad om 
tillatelse etter akvakulturloven, Statsforvalterens fraråding og 
øvrige innspill er kjent med de interesser som gjør seg gjeldende og 
som dermed er relevant og konsekvensutrede. 

Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

88. Steinar Sandmo 
 

Omfatter del av eiendom 110/1. Ønsker å videreutvikle området til 
fritidsbebyggelse og ber om at området får endret formål i KPA. 
Viser til at eksisterende hyttefelt er utbygd.  

Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk tas ikke inn i 
planforslaget. 

89. Sverre Nygård 
 

1. Omfatter eiendom 202/5 Krakvika på Kvales. Ønsker at 
deler av eiendommen avsettes til fritidsbolig med bygging 
av inntil 4 hytter. 

2. Fått forespørsel om salg av eiendommen, men det ble ikke 
noe av da han ikke fikk fradelt huset som han selv har 
bygd.  

3. H71 og H72 må tas ut av arealplanen, jfr. rettskraftig dom 
på beiterett som blir benyttet. 

1. Innspillet er utredet. Forslag til endret arealbruk er delvis 
tatt inn i planen ved at det avsettes et areal til LNFR spredt 
fritid med mulighet for å bygge inntil 2 nye hytter. 

2. Ikke tema for kommuneplanens arealdel. 
3. Arealdelen blir oppdatert i henhold til vedtatt 

detaljregulering for hyttefelt på Kvalnes. 
4. Ikke tema for kommuneplanens arealdel. 



4. Viser til dispensasjonssøknad om overføring av areal på 3 
parseller fra bnr. 2 til bnr. 1 for å bruke til landbruksformål. 
Stiller spørsmål ved hvorfor en som ikke driver landbruk 
skal kjøpe landbruksjord.  

90. Tor Emil Pedersen 
 

Ber om at reguleringsplan for Plysjbyen opprettholdes. I tillegg må 
Parkveien 51 reguleres til bevaring med tilsvarende bestemmelser 
som for den øvrige bebyggelsen i Plysjbyen. 
 

Reguleringsplan for Plysjbyen videreføres uten endringer. Plan- og 
miljøutvalget har i møte 14.10.2020 fastsatt rammer for arbeid 
med reguleringsplan for Parkveien 51. Her går det blant annet frem 
at hovedbygning skal bevares på dagens plassering og inngå i 
fremtidig utnyttelse av eiendommen, samt at ny bebyggelse skal 
tilpasses slik at det dannes en overgang mellom bebyggelse på 
bryggeritomta og i Plysjbyen. 

91. Tverlandet 
Kommunedelsutvalg 
 

1. Mulighet for kysti fra Hopen til Ervika ønskes utredet. 
2. Tomta der adm. bygget ved Tverlandet skole har stått 

ønskes avsatt til Tverlandet aktivitetssenter med flerbruk 
for fritids- og uteaktiviteter, også aktuelt for nytt basseng. 

3. Tomta til gråbygget ved Løding skole avsettes til fremtidig 
utvidelse av barnehage. 

4. N3 ønskes til bolig. Behov for gangvei/sti gjennom området 
fra Ørntuva, Fjæreveien, Sjøveien, Hopen og Øvre Løding til 
Tverlandet skole. 

5. B13 ønskes bevart som landbruks- og friluftsområde. 
6. Areal ønskes regulert til rundkjøring i Remakrysset. 
7. Ønsker busstopp ved Coopsenteret, enten langs RV80 eller 

ved at bussen stopper på Coop-senteret. 
8. Næringsareal på Tverlandet ønskes lokalisert til 

steinbruddområdet ved RV80 øst for FV17. 
9. Behov for parkeringsplass ved skihytta i Hopen, området 

må avsettes til formålet. 
10. Områder egnet til landbruk må brukes til det. Dersom 

dyrka jord reguleres til andre formål, må tapt dyrkingsjord 
erstattes med tilsvarende. 

11. Områder regulert til bolig vest for jernbanen må prioriteres 
før områder øst for jernbanen. Nærhet til skolen viktig. 

12. Planer om fremtidig trafikkløsning med tunell legger beslag 
på mye areal. Hva er status her? 

1. Store deler av traseen er sikret i gjeldende plan og 
videreføres. 

2. Området er i planforslaget avsatt til kombinert formål 
offentlig eller privat tjenesteyting/bolig.  

3. Ivaretatt gjennom planforslaget ved at den vestlige delen 
er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

4. Den ubebygde delen av N3 foreslås endret fra næring til 
bolig. Evt. snarvei avklares gjennom detaljplanlegging. 

5. Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet 
gjennom planprosessen. Det sendes to alternativer på 
høring for området. (1) Hele området foreslås endret til 
LNFR. (2) Østlig delen videreføres som bolig, vestlig del 
foreslås endret til LNFR. 

6. Trafikkløsning ved kryss RV80/Grøttingen må avklares med 
Statens Vegvesen.  

7. Ikke tema for arealplanen. 
8. Området er avsatt til næring i gjeldende plan og 

videreføres. 
9. Området er avsatt til LNFR-formål. Tilrettelegging for 

parkering ved utfartssteder omfattes av formålet. 
10. Bevaring av dyrka jord er et prioritert tema i planarbeidet 

og er blant annet vurdert ved gjennomgang av 
arealreserver og arealinnspill. 

11. I planforslaget foreslås det å ta bort alle boligområdene 
øst for jernbanen. 



13. For utvikling av områder på oversiden av jernbanen må det 
legges til rette for sikker kryssing av jernbanen med under-
/overgang eller annen løsning. 

12. Dette er per i dag usikkert. Statens Vegvesen har bedt om 
at hensynssoner rundt fremtidig veiløsning med tunnel 
videreføres. 

13. Ved utbygging av områder øst for jernbanen vil dette være 
et krav, jf. bestemmelser i gjeldende plan. I planforslaget 
foreslås det å ta ut alle utbyggingsområdene øst for 
jernbanen. 

92. Unn-Eva og Kurt 
Muland 
 

Som nabo (70/526) til felt B13 på Tverlandet vil vi gjøre dere 
oppmerksom på inngått utbyggingsavtale som skulle dekke et 
friareal mot fremtidig boligbygging mot sør/vest. Slik som planene 
fremlegges nå er dette ikke tatt hensyn til.  

B13 er avsatt til bolig i gjeldende plan og har tidligere vært avsatt til 
næring/industri. Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er 
utredet gjennom planprosessen. Det sendes to alternativer på 
høring for området. (1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) 
Østlig delen videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til 
LNFR. 

93. Vegard og Lene 
Dyrhaug 
 

Ønsker ikke utbygging av B13 da det vil innebære at et flott og 
populært turområde blir borte. Området har et rikt plante- og 
dyreliv og er egnet til undervisning. Det meste av området er dyrka 
mark som slås. 

Fremtidig arealbruk av B13 på Tverlandet er utredet gjennom 
planprosessen. Det sendes to alternativer på høring for området. 
(1) Hele området foreslås endret til LNFR. (2) Østlig delen 
videreføres som bolig, vestlig del foreslås endret til LNFR. 

94. Vestfjord Marine AS 
 

1. Positiv til forslag om tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet og mener det kan gi store positive 
ringvirkninger for Helligvær. 

2. Ønsker at det tilrettelegges for flere lokaliteter med 
akvakultur mellom øyene i Helligvær. Det vil kunne bidra til 
å skape arbeidsplasser og utvikling i samfunnet. 

1. Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet 
sendes på høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

2. Innspillet er ikke vurdert. Bakgrunnen er at innspillet kom 
inn 4 måneder etter at fristen var gått ut. Ved oppstart av 
planarbeid gikk det videre frem at gjennomgang av 
sjøarealene ikke var tema for denne rullering siden disse 
ble gjennomgått grundig ved forrige rullering 

95. Vokkøy og Wetterøy 
velforening 

Er mot etablering av akvakultur i Breisundet. Tas til orientering. Område for akvakultur i Breisundet sendes på 
høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 

96. Væran 
kommunedelsutvalg 

Helligvær: 
Identisk med innspill nr. 31. 
 
Givær: 
Ønsker at det fortsatt skal være mulig å bygge og bo på Givær også i 
fremtiden. Med de tiltak Bodø kommune har gjort på Givær, som 
vannverket og moloen oppfattes det at dette også er kommunens 
ønske. Det må da også være mulig å bygge noe nytt. 
Ønsker å bli informert i god tid hvis det blir planer om fredning/vern 
o. l, siden det er en del gammel bebyggelse her. 

Helligvær: 
Se kommentarer til innspill nr. 31. 
 
Givær: 
Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for bosetting og vekst 
i Væran, også på Givær. Det pågår et arbeid med ny 
kulturminneplan for Bodø. 
 
Landegode: 



 
Landegode: 

1. Viser til innspill fra Landegode velforening. Dette er ikke 
sendt i regi av kommunedelsutvalget og er heller ikke 
basert på alle grunneiernes interesser. 

2. Det er utfordringer for Væran tilknyttet LNFR-sonen og det 
er ønskelig at det lages dispensasjon også for Landegode 
fra denne. 

1. Innspill fra velforening er utredet og noen av forslagene er 
delvis tatt inn i planforslaget som sendes på høring. 

2. Så lenge det er reindrift Bodø kommune vil formål LNFR 
måtte benyttes. 

 


