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 Sammendrag 

GreenH AS har igangsatt planarbeid for detaljregulering av areal på Langstranda i den hensikt å tilrettelegge 

for etablering av et produksjonsanlegg for hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg. En 

produksjonsprosess som innebærer å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen 

(vannelektrolyse). 

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt 

produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i 

klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

Området er regulert til næring i detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002), en 

plan som er konsekvensutredet i forhold til følgende forhold: 

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

• Grunnforhold 

Tiltaket med hydrogenanlegg er ikke utredet i gjeldende reguleringsplan.  

Plansaken har nylig vært varslet oppstartet med frist for innspill den 6 desember 2021. Forslagsstiller og 

Bodø kommune vurderte og la til grunn for planoppstarten at tiltaket var konsekvensutredningspliktig. Dette 

med henvisning til at tiltaket ble vurdert å falle inn under vedlegg II pkt. 6a) og 6c), produksjon og lagring av 

kjemiske produkter. Dvs. en prosess uten krav til planprogram. 

Forslagsstiller er gjennom Statsforvalteren sitt innspill til den varslede planoppstarten gjort oppmerksom på 

en vurdering Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig har gjort knyttet til 

konsekvensutredningsplikt for hydrogenanlegg. De har vurdert at hydrogenanlegg er å betrakte som anlegg 

for fremstilling av uorganiske basiskjemikalier og skal derav behandles som et vedlegg 1, pkt. 6b) tiltak iht. 

forskrift om konsekvensutredning. Som følge av dette er det krav til planprogram som nå sendes til høring. 

Tiltaket er fortsatt det samme. 

Som ved forrige vurdering, er en kommet frem til at følgende temaer må konsekvensutredes med tillegg av 

utredning knyttet til støy (gjennomgang av forskriftens § 21): 

• Trafikk og trafikksikkerhet  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse  

• Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og egnethet til kai 

• Støy 

• Grunnforhold 

Innspill til forslag til planprogrammet skal sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev 

til Norconsult AS v/ Gøran Antonsen, Pb 234, 8001 Bodø innen 15. februar 2022.  

mailto:goran.antonsen@norconsult.com
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1 Beskrivelse 

1.1 Innledning 

Plansaken har nylig vært varslet oppstartet med frist for innspill den 6 desember 2021. Statsforvalteren har i 

sitt innspill vist til en avklaring en annen kommune har gjort opp imot Miljødirektoratet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet knyttet til hydrogenanlegg og forskrift om konsekvensutredning.  De nevnte 

instanser har vurdert at etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen faller inn under vedlegg 

1, pkt. 6b) i forskrift om konsekvensutredning. Dvs. at et slikt anlegg er å betrakte som fremstilling av 

uorganiske basiskjemikalier og skal derigjennom konsekvensutredes og ha planprogram. 

Forslagsstiller og Bodø kommune som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning, har 

vurdert og lagt til grunn for planoppstarten at tiltaket er konsekvensutredningspliktig med henvisning til at det 

faller inn under vedlegg II pkt. 6a) og 6c), dvs. produksjon og lagring av kjemiske produkter.   

Vi legger til grunn at vurderingen til Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er rett, 

og for å unngå prosedyrefeil er det laget et planprogram som nå sendes på høring. Det bemerkes at tiltaket 

er det samme som tidligere, slik at det meste av opplysninger og vurderinger som fremgår av dette 

planprogrammet er likelydende med det som har vært varslet tidligere. Det samme gjelder vurderingen av 

utredningstemaer, foruten tillegg av temaet støy (var tenkt lagt til som tema uavhengig av ny vurdering og 

konklusjon rundt konsekvensutredningsprosedyre). 

 

1.2 Lokalisering 

Planområdet ligger i industriområdet på Langstranda sørvest for bykjernen, rett nord for rullebanen i 

tilknytning til Bodø lufthavn og nært innseilingsleia til Bodø havn, se Figur 1.  

 

Figur 1 Lokalisering av planområdet (markert med sort omramming). Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 
Norconsult AS 2021. 

http://www.kommunekart.com/
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1.3 Planavgrensning og eiendomsforhold 

Figur 2. viser forslag til planavgrensning. Det varsles et relativt stort område (cirka 108 daa) siden plassering 

og størrelse på anlegget, samt avklaring av adkomst og hensynssoner ikke er bestemt ennå. Planområdet vil 

bli avgrenset til faktisk behov gjennom prosessen (anslått behov for selve anlegget er 9.5 daa pluss areal til 

fremtidige utvidelser).  

Planavgrensningen slik den er forslått omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: gnr. 138 

bnr. 2500, 2507, 2514, 2526, 3561, 4104, 4216, 4543, 4669, 4694 og 4749, samt gnr. 145 bnr. 13. 

Hydrogenanlegget vil lokaliseres på deler av bnr. 4749 (fyllingstomt, Langstranda Næringseiendom), mens 

de øvrige bruksnumrene kun er medtatt ift. å ha fleksibilitet knyttet til utredning av adkomstløsning og 

hensynssoner (brann- og eksplosjonsfare).  

 

 

Figur 2  Planavgrensning. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS 2021 

http://www.kommunekart.com/
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1.4 Planstatus 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til næringsformål. Kommuneplanen fastsetter 

ingen egne/særskilte krav/rammer for området, foruten at kommunens generelle krav til arealbruk for 

næringsarealer gjelder (ref. § 5.9) 

Området omfattes av detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002) stadfestet 

den 11.09.2014, se Figur 3.  

 

Figur 3- Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området- Langstranda med utfylling i sjø, planId 2013002. Planområdet 
er vist med rød omramming. Kilde: www.kommunekart.com , bearbeidet av Norconsult AS 2021. 

Den aktuelle tomten ligger innenfor felt I1 og I2 som er avsatt til industri og lager med tilhørende kontorer 

med følgende begrensninger: bruksareal inntil 15.000 m2 og byggehøyde inntil kote +22 m. Planen utløste 

krav til planprogram og konsekvensutredning og ble konsekvensutredet i forhold til følgende forhold:  

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

Videre ble dokumentasjon av grunnforholdene omhyggelig behandlet som del av planarbeidet. 

 

http://www.kommunekart.com/
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1.5 Planlagt tiltak 

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere deler av gjeldende reguleringsplan slik at det kan etableres et 

produksjonsanlegg for «grønn» hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg.  Produksjonsprosessen 

innebære å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen (vannelektrolyse).  

Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene reguleringsplan. Det vil si 

inntil 15.000 m2 (BRA) og en byggehøyde på kote +22.0. Det vil bli åpnet for at tanker, tårn, etc. med 

begrenset utstrekning kan ha en noe høyere byggehøyde. 

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt 

produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i 

klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne størrelsesorden omfattes av storulykkes forskriften som 

krever samtykke/godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB-samtykke er 

ikke en del av reguleringsplanarbeidet, men en separat prosess som GreenH iverksetter parallelt med 

arbeidet med reguleringsplanen. Utbygging vil ikke kunne starte før dette samtykket foreligger. 

 



Forslag til planprogram 

 
Detaljregulering for hydrogenanlegg Langstranda, Bodø 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-30   Versjon: D01 

  

2021-12-21  |  Side 9 av 16 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\planprogram\52105684 002-30 forslag 

til planprogram.docx 

 

2 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

2.1 Vurdering 

Etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen faller inn under vedlegg 1, pkt. 6b) i forskrift om 

konsekvensutredning. Dvs. at et slikt anlegg er å betrakte som fremstilling av uorganiske basiskjemikalier, 

ref. bl.a kapittel 1.1 og avklaringer. Gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan har ikke 

konsekvensutredet området med tanke på et hydrogenanlegg, og det utløses derfor 

konsekvensutredningsplikt med krav om planprogram. 

2.2 Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-1, utarbeides et planprogram som 

grunnlag for planarbeidet. Forskriftens § 17 første ledd siste punktum sier: «Konsekvensutredningens 

innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas»  

Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med detaljreguleringsplanen og konsekvensutredning.  

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre 

prosessen. I planprogrammet foreslås hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, og 

hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å 

bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og synspunkter på de ulike 

problemstillingene medvirker i en tidlig fase.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. 

Eventuelle innspill til planprogrammet behandles før kommunen fastsetter planprogrammet. Forslag til 

detaljreguleringsplan med konsekvensutredninger utarbeides og sendes ut til offentlig ettersyn og høring. 

Etter høringsfasen sluttbehandles planen politisk av Bystyret i Bodø kommune. 

 

2.3 Utbyggingsalternativer 

Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det redegjøres for følgende av ikke å realisere planen, dvs. 

videreføring av dagens situasjon med forventet utvikling. Alternativet beskrives som null-alternativet 

(alternativ 0). 

Videre skal også relevante og realistiske alternativer til utforming, lokalisering og målestokk som 

forslagsstiller har vurdert, utredes som egne alternativer. For denne planen foreligger det ingen alternative 

lokaliseringsalternativer. Tiltaket som beskrevet i kap. 1.5, vil dermed utredes som ett utredningsalternativ. 

Dette alternativet beskrives som alternativ 1.  
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3 Utredningsbehov og aktuelle problemstillinger 

§§ 17 og 20 gir generelle opplysninger om innholdet i en konsekvensutredning, og § 21 gir en liste med tema 

som skal legges til grunn for vurdering av hva som er relevant å utrede.  

Forskriftens § 17 første ledd siste punktum sier: «Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses 

den aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas.  

Følgende tema ble konsekvensutredet i forbindelse med utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan for 

området: 

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

Videre ble dokumentasjon av grunnforholdene omhyggelig behandlet som del av planarbeidet  

Området er et utfylt område i sjø med den hensikt å skulle benyttet dette til næring når området har fått satt 

seg. I tråd med gjeldene reguleringsplan er det avklart hvilke konsekvenser og begrensninger det har for 

omkringliggende arealbruk. Som følge av at det nå er et vedlegg I tiltak iht. forskrift om konsekvensutredning 

som skal avklares, må det gjøres en del tilleggsutredninger. 

Med bakgrunn i dette, og basert på gjennomgang av konsekvensutredningen som lå til grunn for gjeldende 

reguleringsplan, er følgende tema vurdert som relevante i forbindelse med detaljreguleringen og det 

planlagte hydrogenanlegget:  

Tema Fokus for konsekvensutredningen 

Trafikk og trafikksikkerhet Endringer i trafikkbildet som følge av 

hydrogenanlegget utredes. Trafikkløsninger og 

trafikksikkerhet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse Det vil bli gjennomført en kvalitativ risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med fokus på 

etablering av hydrogenanlegg. ROS-analysen vil  

gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven § 4-

3 og DSBs veiledning «Samfunnssikkerhet i 

kommunenes arealplanlegging».  

Resultatene blir presentert i en egen rapport hvor det 

også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak 

for planområdet som helhet. Herunder tema som 

beredskap og ulykkesrisiko, stormflo og flom, 

grunnforhold og trafikale forhold.  

Fastsetting av risiko i hensynssonen omkring 

hydrogenanlegget ivaretas i reguleringsplanen. 

Søknadsprosess mot DSB for samtykke til etablering 

av hydrogenanlegg vil foregå parallelt.  

 

 



Forslag til planprogram 

 
Detaljregulering for hydrogenanlegg Langstranda, Bodø 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-30   Versjon: D01 

  

2021-12-21  |  Side 11 av 16 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\planprogram\52105684 002-30 forslag 

til planprogram.docx 

 

Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og 

egnethet til kai 

 

Beregning av sikkert nivå hensyntatt fremtidig 

havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, med 

forslag til avbøtende tiltak (TEK17). 

Vurdering av egnethet for kai knyttet til de samme 

parameterne. 

Grunnforhold 

 

Avklare bl.a setningsforløpet og antyde når tomten 

er byggemoden.  

Støy 

 

Utarbeidelse av støysonekart, samt vurdering av 

hvorvidt hydrogenanlegget bidrar til støy mot 

omgivelsene utover gjeldende grenseverdier i 

Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging, T-1442:2021. 

 

Øvrige konsekvenser av planforslaget vil inngå som en del av planbeskrivelsen. 
 
Etablering av hydrogenanlegg og produksjon av «grønn» hydrogen ved elektrolyse av vann slik det her 

planlegges krever mye elektrisitet. Det er innledet dialog med Arva om de tiltak som er nødvendig for å 

forsyne anlegget med tilstrekkelig strøm/kraft. Dette vil bli omtalt som del av planbeskrivelsen.  

Krav om ROS-analyse er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging. ROS-analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, 

og om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold. Her vil sikkerhet mot flom, 

hensynssoner knyttet til brann- og eksplosjonsfaren og grunnforhold være sentral. 

Søknadsprosess - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  

Hydrogen klassifiseres som brannfarlig gass og det må dermed innhentes samtykke fra DSB til bygging og 

idriftsettelse av et hydrogenanlegg.  

Prosessen med DSB foregår i to faser:  

• FASE 1: Søknad om samtykke til bygging av anlegg for farlig stoff - søknad med kvantitativ 

risikoanalyse (QRA). Søknaden sendes inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at 

samtykke foreligger før oppstart bygging av anlegg.  

• FASE 2: Søknad om samtykke til oppstart og drift av anlegg med farlig stoff utarbeides og sendes 

inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart av anlegget.  

DSB beskriver akseptkriterier for risiko i hensynssonen i sin veiledning Tema 13 "Sikkerheten rundt anlegg 

som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel 

risiko".  

Det er allerede igangsatt første iterasjon av QRA (kvantitativ risikovurdering). Denne risikovurderingen 

(QRA) gir grunnlag for fastsettelse av arealmessige begrensninger i form av hensynssoner rundt anlegget og 

vurdering av behov for risikoreduserende tiltak i videre prosjektering, utførelse og drift. Dette gjennomføres i 

Fase 1.  

Søknadsprosess med DSB vil være en offentlig prosess med informasjon, ev folkemøter og høringer før 

Fase 1 og Fase 2 (endelig) samtykke foreligger. DSB har spesielt søkelys på sikkerhet i denne prosessen og 

en gjennomført QRA i henhold til Brann og Eksplosjonsvernloven vil gå vesentlig lenger inn i 

problemstillingen med å belyse risikobildet enn en ROS-analyse i henhold til Plan- og bygningsloven. 
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4 Øvrige rammer og premisser 

4.1 Fns bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe 

klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og skal 

legges til grunn for planarbeidet. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som 

lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. For planarbeidet er 

5 bærekraftsmål trukket fram som førende. 

 

Figur 4: FNs bærekraftsmål (kilde: FN-sambandet) 

Mål 8: fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 

alle.  

Mål 9: bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til 

innovasjon  

Mål 11: gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige  

Mål 12: sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre  

Mål 13: handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 
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4.2 Statlige retningslinjer 

Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2013) 

Målet med retningslinjen er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

• Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i 

planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med godtilgjengelighet til jernbane, 

havn eller hovedvegnett. 

Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 

 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520-2012)  

• Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

• Rikspolitisk retningslinje for universell utforming (2008) 

• Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk sammenheng  

 

4.3 Regionale føringer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2015, vedtatt 27.02.2013 

Det vil i planarbeidet tas særlige hensyn til kap. 5 og 6, målområde 2 og 3 i Fylkesplan for Nordland. 
Hovedtrekkene og spesielt relevante mål og strategier fra disse kapitlene er gjengitt nedenfor: 

 

• Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra  

• Satse på utvikling av byer og tettsteder med grunnlag i stedenes egenart  

• Utvikle robuste samfunn med velfungerende infrastruktur og god omstillingsevne  

• Legge til rette for gående og syklende og gode kollektivløsninger  

• Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende bedrifter  

• Ta i bruk Nordlands mangfoldige kulturmiljø og naturressurser som potensial for verdiskapning  

• Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling med god balanse mellom bruk og 

vern.  

• Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling der Nordland har spesielle fortrinn  

• Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter  
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Regional plan for klima og miljø – grønn omstilling i Nordland, vedtatt 14.06.2021  

Visjonen for Nordlandssamfunnet er «Sammen for et klimatilpasset lavutslippssamfunn i Nordland i 2050». I 

planen inngår 4 hovedmålsettinger som alle er relevante for planarbeidet. Disse er gjengitt nedenfor:  

• Kommuner, næringsliv, regionale myndigheter, og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kunnskap 

og kompetanse til å bidra til grønn omstilling.  

• Klimagassutslippene i Nordland fylke skal reduseres med 60 % fram mot 2030, sammenlignet med 

2009.  

• I 2030 er industrien og næringslivet i Nordland en global aktør innen grønn omstilling  

• Nordland har omstillingsdyktige kommuner som håndterer klimarisiko, og som utnytter mulighetene 

ved et endret klima.  
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5 Planprosess, medvirkning og fremdrift 

5.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt den 27.09.2021. Det vises til referat fra møtet (tilgjengelig på 

Bodø kommunens nettsider).  

5.2 Medvirkning og planprosess 

Offentlig innsyn og medvirkning i planprosessen sikres gjennom følgende prosesser:  

• Forslag til planprogram legges ut på høring i 6 uker samtidig med varsel om oppstart av 

planarbeid/utvidelse av planområdet. Berørte parter og naboer blir tilskrevet med brev. Innspill til 

temaer/forhold som må vurderes under planarbeidet behandles og inntas i planprogrammet etter 

vurdering. Planprogrammet fastsettes av Byutvikling etter delegert myndighet.  

• Planforslaget med konsekvensutredning legges ut på høring i minimum 6 uker før sluttbehandling i 

Bystyret  

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning som følger:  

• Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner i forbindelse 

med utredning av de ulike deltema i planen. Også andre interessenter som gir innspill til 

planprogrammet vil ev. bli kontaktet under arbeidet for avklaringer og vurdering av løsninger.  

• Det vil bli gjennomført grunneiermøter. 

• Allmenheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan legges ut til 

offentlig ettersyn.  

• Melding om vedtak med klageadgang vil bli annonsert.  

 

 

Figur 5: Flytskjema planprosess med konsekvensutredning. Lilla bokser presenterer ledd i planprosessen hvor det er 
mulig for berørte parter å medvirke/uttale seg. Rød innramming viser hvor en er i prosessen. 
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Planprosessen vil følge de krav til rutiner og saksbehandlingsprosedyrer som plan- og bygningsloven og 

Bodø kommune anbefaler og krever:  

• Planprogrammet fastsettes av Byutvikling etter delegert myndighet.  

• Vedtatt planprogram danner grunnlaget for videre konsekvensutredninger og utarbeidelse av 

planforslaget.  

• Forslag til plan oversendes til Byutvikling som etter delegert myndighet vedtar offentlig 

ettersyn/høring av planforslaget  

• Offentlig ettersyn av planforslaget: minimum 6 uker. Berørte parter/naboer kan på nytt gi innspill og 

merknader til detaljer og løsninger i planforslaget.  

• Administrativ behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn  

• Sluttbehandling og vedtak i Bystyret 

• Klagefrist på 3 uker etter vedtatt reguleringsplan.  

 

5.3 Fremdrift 

Det tas sikte på å ha klart et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i løpet av februar 2022. 


