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Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022 - 
2034 
 

Bystyrets behandling i møte den 09.12.2021: 
 

Forslag 
 

Fra Håkon A. Møller, MDG: 

Tilleggsforslag:  

1. Oppheving av reguleringsplaner tas som egen prosess og henvisning til dette i bestemmelsene 
(§ 1.1.2 og § 19) tas ut før planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn.  

2. Nye, større boligområder utenfor det planforslaget definerer som Tverlandet tettsted er i strid 
med overordna føringer om kompakt og bærekraftig planlegging, og med planens mål om å ikke 
tilrettelegge for bolig utenfor tettsted, utenfor gangavstand til kollektiv, eller i konflikt med andre 
interesser. Med bakgrunn i dette ber bystyret om at planarbeid for Bunesåsen stoppes, og at B4 
omgjøres til LNFR-område i planforslaget.  

3. Nytt område for akvakultur ved Breisundet, Helligvær tas ut av planforslaget.  

4. Tillegg til bestemmelsenes §§2.2. og 15.3.1: Det tillates ikke etablering av ny dagligvarehandel i 
Indre Havn (Rønvikleira)  

5. For Hunstad Sør sendes planen på høring med to alternativer - ett som viderefører gjeldende 
arealformål i områdereguleringsplan for Hunstad Sør del II, og ett der feltene B1a, B1b, B3, B4a, 
B4b, B5, B7, B8, B9, B10 og B12 samt forlengelse av Knut Hamsuns vei (o_S1) tilbakeføres til 
LNFR.   

6. Tillegg til §10.5 Akvakultur: §10.5.4: For nye lokaliteter eller vesentlige endringer på 
eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av organiske partikler til resipienten. Med 



vesentlige endringer menes endringer av gitte tillatelser, f.eks volumøkning eller andre endringer 
som gir økte utslipp. Kravet gjelder hele virksomheten på lokaliteten, ikke bare det som er endret. 
Som vesentlige endringer regnes ikke: * arealendring (endret plassering av anlegg innenfor areal 
avsatt i kommuneplan) * flytting av fôrflåte * etablering av landstrøm * endringer som ikke gir økte 
utslipp  

 

Fra Ida Gudding Johnsen, V: 

Nytt punkt om Lille Hjartøya:  

For Lille Hjartøya sendes planen på høring med følgende alternativer åpne: videreføring av 
gjeldende arealformål (næring/steinbrudd), kombinert formål med offentlig/privat tjenesteyting, 
næring og idrettsformål, bolig, eller tilbakeføring til LNFR-område. 

 

Fra Astri Dankertsen, Rødt: 

1. Bystyret ber om at Thalleåkeren gjøres om til LNFR-område i kommuneplanens arealdel 2022-
2034.  

2. Bystyret ber om at det ved etablering av nye eller rehabilitering av lekeplasser ved alle offentlige 
lekeplasser, og på større lekeplasser tilknyttet nye boligområder, skal inkluderes lekeapparater for 
barn med funksjonsnedsettelser.  

 

Fra Synne Bjørbæk, Rødt: 

1. Bystyret ber om at akvakultur tas ut av flerbruksområder i sjø. 

2. Bystyret ber om at Misten omreguleres til fiske og friluftsliv. Det tillates ikke akvakultur i 
Mistfjorden. 

3. Sykkelplanen tas inn som vedlegg i kommuneplanens arealdel slik at hovedsykkelrutene blir 
ivaretatt ved planlegging. 

 

 

Fra Andreas Tymi, Rødt: 

1. Bystyret ber om at det ikke legges til rette for mining av kryptovaluta og annen unyttig bruk av 
kraft til server- og datasenterkapasitet uten allmennytte.  

2. Bystyret er negativ til utbygging av vindkraft i kommunen. Fikk 3R 

3. Bystyret ber om at hytter i utmark som hovedregel ikke skal være tilknyttet veinett eller kloakk, 
og at det settes størrelsesbegrensning på 60kvm på alle nye hytter og utvidelse av eksisterende 
hytter. Nye hyttebyer tillates ikke.  

4. Områder avsatt til fritidsboliger på Kvalnes tilbakeføres til LNFR – område 

 



Fra Tommy Wisth på vegne av Frp og H: 

Bystyret varsler oppstart av prosess for å vurdere om to akvakulturområder i Helligvær kan legges 
inn, jf. innspill fra Vestfjord Marine 
 
 

Votering 
 

Innstillingens 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt 
Innstillingens 3. avsnitt fikk ingen stemmer og falt 
Forslag fra Wisth ble vedtatt mot 7 stemmer (3R, 2MDG, 2SV) 
Innstillingens 4. avsnitt fikk 16 stemmer og falt (10H, 4FRP, 2V), mot forslag nummer 4 fra Møller 
som ble vedtatt (11AP, 4SP, 3R, 2MDG, 2SV, 1KRF). 
Innstillingens 5. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Forslag 1 fra Møller ble enstemmig vedtatt 
Forslag 2 fra Møller fikk 7 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2SV) 
Forslag 3 fra Møller fikk 9 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2SV, 2V) 
Forslag 5 fra Møller fikk 7 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2SV) 
Forslag 6 fra Møller fikk 7 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2SV 
Forslag fra Johnsen fikk 2 stemmer og falt (2V) 
Forslagene fra Dankertsen fikk 5 stemmer og falt (3R, 2V) 
Forslag 1 fra Bjørbæk fikk 3 stemmer og falt (3R) 
Forslag 2 fra Bjørbæk fikk 7 stemmer og falt (3R, 2MDG, 2SV) 
Forslag 3 fra Bjørbæk fikk 3 stemmer og falt (3R) 
Forslagene fra Tymi fikk 3 stemmer og falt (3R) 
 

Vedtak 
 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 legges ut på offentlig ettersyn og sendes på 
høring. Planforslaget er vist på plankart datert 04.11.2021, planbestemmelser datert 04.11.2021 og 
planbeskrivelse datert 04.11.2021.  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.  
 
Bystyret varsler oppstart av prosess for å vurdere om to akvakulturområder i Helligvær kan legges 
inn, jf. innspill fra Vestfjord Marine 
 
Tillegg til bestemmelsenes §§2.2. og 15.3.1: Det tillates ikke etablering av ny dagligvarehandel i 
Indre Havn (Rønvikleira)  

For Lille Hjartøya sendes planen på høring med to alternativer - ett som viderefører gjeldende 
arealformål, og ett med tilbakeføring til LNFR.  
 
Oppheving av reguleringsplaner tas som egen prosess og henvisning til dette i bestemmelsene (§ 
1.1.2 og § 19) tas ut før planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn.  

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 29.11.2021: 
 
Forslag 
 
Fra Håkon Møller, MDG: 
 



Tilleggsforslag: 

1. Nye, større boligområder utenfor det planforslaget definerer som Tverlandet tettsted er i strid 
med overordna føringer om kompakt og bærekraftig planlegging, og med planens mål om å 
ikke tilrettelegge for bolig utenfor tettsted, utenfor gangavstand til kollektiv, eller i konflikt med 
andre interesser. Med bakgrunn i dette ber bystyret om at planarbeid for Bunesåsen stoppes, 
og at B4 omgjøres til LNFR-område i planforslaget. 
 

2. For Lille Hjartøya sendes planen på høring med to alternativer - ett som viderefører gjeldende 
arealformål, og ett med tilbakeføring til LNFR. 
 

3. Nytt område for akvakultur ved Breisundet, Helligvær tas ut av planforslaget. 

 
 
 
Fra Christine Klippenvåg Nordgård på vegne av H og Frp: 
 
1. Vi ber om at to sjøområder (område A og B) på Helligvær til akvakultur ihht innspill fra Vestfjord 

Marine AS datert 22.10.21 tas inn i høringsprosessen. 
 

2. §§2.2. og 15.3.1 (KPA). Utgår: Det tillates ikke etablering av ny dagligvarehandel i Indre Havn 
(Rønvikleira) 

 
 
 
Fra Astri Dankertsen, Rødt: 
 
1. Bystyret ber om at akvakultur tas ut av flerbruksområder i sjø.  
 
2. Bystyret ber om at Misten omreguleres til fiske og friluftsliv. Det tillates ikke akvakultur i 

Mistfjorden. 
 
3. Bystyret ber om at Thalleåkeren gjøres om til LNFR-område i kommuneplanens arealdel 2022-

2034.  
 
4. Bystyret ber om at hytter i utmark som hovedregel ikke skal være tilknyttet veinett eller kloakk, 

og at det settes størrelsesbegrensning på 70kvm på alle nye hytter og utvidelse av 
eksisterende hytter. Nye hyttebyer tillates ikke.   

 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Dankertsen pkt. 1 fikk 1 stemme (1R) og falt. 
Forslag fra Dankertsen pkt. 2 fikk 2 stemmer (1R, 1MDG) og falt. 
Forslag fra Dankertsen pkt. 3 fikk 1 stemme (1R) og falt. 
Forslag fra Dankertsen pkt. 4 fikk 1 stemme (1R) og falt 
 
Forslag fra Nordgård pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (1R, 1MDG). 
Forslag fra Nordgård pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (1R, 1MDG). 
 
Forslag fra Møller pkt. 1 fikk 2 stemmer (1MDG, 1R) og falt. 
Forslag fra Møller pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Møller pkt. 3 fikk 2 stemmer (1MDG, 1R) og falt. 



 
 
 
Innstilling 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 legges ut på offentlig ettersyn og sendes på 
høring. Planforslaget er vist på plankart datert 04.11.2021, planbestemmelser datert 04.11.2021 og 
planbeskrivelse datert 04.11.2021. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
 
 
Vi ber om at to sjøområder (område A og B) på Helligvær til akvakultur ihht innspill fra Vestfjord 
Marine AS datert 22.10.21 tas inn i høringsprosessen. 

 
 

§§2.2. og 15.3.1 (KPA). Utgår: Det tillates ikke etablering av ny dagligvarehandel i Indre Havn 
(Rønvikleira) 
 
 
For Lille Hjartøya sendes planen på høring med to alternativer - ett som viderefører gjeldende 
arealformål, og ett med tilbakeføring til LNFR. 
 
 
 

Flerkulturelt råds behandling i møte den 16.11.2021: 
 

Votering:  

Enstemmig vedtatt 

 

Uttalelse:  

Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens innstilling.  

 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 
16.11.2021: 
 

Forslag:  

fra Gunn Strand Hutchinson: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse foreslår at det settes av tomter i vanlige boområder til 
personer med funksjonsnedsettelse. 



Votering:  

Enstemmig vedtatt.  

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse foreslår at det settes av tomter i vanlige boområder til 
personer med funksjonsnedsettelse. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 15.11.2021: 
 
Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling.  
 
 
Votering 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling.  
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 15.11.2021: 
 
Ungdomsrådets uttalelse 
 
Bodø ungdomsråd stiller seg enstemmig bak kommunedirektørens innstilling. 

 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 legges ut på offentlig ettersyn og sendes på 
høring. Planforslaget er vist på plankart datert 04.11.2021, planbestemmelser datert 04.11.2021 og 
planbeskrivelse datert 04.11.2021. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
 



Hva aktualiserer saken? 
Bystyret vedtok oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel den 29.10.2020. 
Planprogrammet ble fastsatt i Bystyrets møte den 25.03.2021. Planforslaget forelegges nå for 
politisk behandling før det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Sammendrag 
Bystyret vedtok oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel den 29.10.2020. 
Planprogrammet ble fastsatt i Bystyrets møte den 25.03.2021. Planforslaget forelegges nå for 
politisk behandling før det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, 
levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal 
distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være 
et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i 
arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til vekst. 
 
Selv om kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og alle arealformål er man nødt til å 
prioritere og begrense rulleringen av ressursmessige hensyn når man legger opp til å rullere hvert 
fjerde år. Dette gjør at noen tema og områder ikke tas med og vurderes i arbeidet og planforslaget. 
 
Planforslaget legger opp til mer kompakt og bærekraftig utvikling av både byen Bodø og distriktene 
i kommunen.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at plandokumentene legges på offentlig ettersyn og sendes på 
høring. 

 

Saksopplysninger 
 
Kommuneplanens arealdel 
Plan- og bygningsloven bestemmer at alle kommuner skal ha en plan for hvordan kommunen skal 
utvikle seg fremover. Nærmere bestemt settes det krav til at alle kommuner skal ha en plan som 
viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk i hele kommunen. Det er 
dette som er kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og sette 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal 
planen si hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. 
 
Kommuneplanens arealdel skal ha en tidshorisont på 12 år. Dette for å kunne legge en langsiktig 
plan, men ikke for en lengre periode enn man klarer å forholde seg til. Utviklingen i samfunnet skjer 
raskt. Selv om arealdelen ser 12 år frem i tid vil det for Bodøs del derfor være nødvendig å 
oppdatere eventuelt endre deler av planen hvert fjerde år. Forrige rullering ble gjort med vedtak i 
2018. 
 
Planområdet 
Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunens areal både på land og i sjø, med unntak av de 
områder hvor vi har kommunedelplaner. Kommuneplanens arealdel vil for disse områdene ha 
supplerende og utfyllende virkning. Dette gjelder for Kommunedelplan for Hernes, 
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden og Kommunedelplan for Saltstraumen. Kommunedelplan for 
Tverlandet er ved denne rulleringen av kommuneplanens arealdel tatt inn i planen og vil såldes 
oppheves.  
 



 
 
 
Prosess 
Kommunedelsutvalgene samt kommunale råd vil få planforslaget til høring og kan gi uttalelse til 
planforslaget. Det vil i tillegg bli avholdt egne møter under høringen med kommunedelsutvalgene. 
 
Bystyret vedtok oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel den 29.10.2020. 
Innspillsperioden var mellom 07.11.2020 – 04.01.2021. I tillegg var den en innspillsperiode etter 
Bystyrets vedtak den 04.02.2021 vedrørende tilrettelegging for akvakultur i Breisundet som varte 
fra 30.03.2021 til 08.05.2021. Til sammen kom det 96 innspill til oppstarten av kommuneplanens 
arealdel. De innspill som omhandlet planprogrammet er vurdert og behandlet ved fastsettelse av 
planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt i Bystyrets møte den 25.03.2021. Innspillene er 
oppsummert og kommentert i eget dokument som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Alle 
andre innspill er i sin helhet tilgjengelig digitalt. Arealinnspill er konsekvensutredet. 
 
Arealinnspill og andre innspill som er kommet inn etter fristen er ikke vurdert eller tatt med i 
planforslaget. Dette gjelder også arealinnspill innenfor kommunedelplaner (med unntak av 
Tverlandet) og i sjøområder da dette ikke var tema for denne rulleringen. Tema for rulleringen ble 
fastsatt i planprogrammet. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Teknisk avdeling ved Byutvikling i samråd med andre avdelinger og 
kontorer. Spesielt har Byggesak og Utbygging og Eiendom vært involvert og konsultert gjennom 
planarbeidet. 
 
Planforslaget skal ha en høringsfrist på minimum 6 uker. Dersom Bystyret vedtar å sende 
planforslaget på høring og offentlig ettersyn vil høringsperioden hovedsakelig være i januar-



februar. Forslaget vil være tilgjengelig digitalt og via kommunens nettsider og kartløsninger. Kart 
og temakart er best lesbart gjennom kartløsningene. I tillegg vil dokumentene være tilgjengelig i 
skriftlig versjon på Stormen bibliotek og på Rådhuset. Det vil bli holdt informasjonsmøter i og for 
alle kommunedelene og gjennomføres egne møter med de som ønsker det. Planforslaget 
presenteres også for regionalt planforum i høringsperioden. 
 
Planforslaget 
Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, 
levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal 
distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være 
et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i 
arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til vekst. 
 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

• Plankart med temakart 
• Planbestemmelser og retningslinjer 
• Planbeskrivelse med vedlegg 

o Konsekvensutredning og vurdering av arealreserver 
o Risiko- og sårbarhetsanalyse 
o Endringsnotat 
o Oppsummering av innspill med kommentarer 

• Alle innspill i sin helhet (kun tilgjengelig digitalt) 
 
Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er nytt i kommuneplanens arealdel 2022-2034. 
Endringene er nærmere beskrevet i eget endringsnotat, som er et vedlegg til planbeskrivelsen.  
I planarbeidet er det foretatt en gjennomgang av 770 eldre reguleringsplaner. Det foreslås at 36 av 
disse planene helt eller delvis oppheves, jfr. vedlegg til saken og § 19 i bestemmelsene.  
 
 
Plandokumentene 

• I stedet for å ta alle endringer med i selve planbeskrivelsen er endringene heller gitt plass i 
sitt eget vedlegg til planbeskrivelsen 

• Plankartet viser nå endringene fra tidligere arealdel som «fremtidig». På den måten blir det 
veldig tydelig i plankartet hvor det er gjort endringer.  

FNs bærekraftsmål og større miljøambisjoner 
• Forvaltningen av arealene i kommunen er sett opp mot FNs bærekraftsmål og det er lagt 

sterkere styring på at arealbruk skal følge opp bærekraftsmålene, nasjonale miljømål og 
kommunens klima- og energiplan. 

• FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging, og skal være tema fra oppstart 
av planarbeid til ferdig planforslag. 

Klima 

• Hensyn til klimagassutslipp er tatt inn som et eget tema i konsekvensutredning og ved 
vurdering av arealreserver. Dette omfatter blant annet nærhet til holdeplass for kollektiv og 
andre sentrale funksjoner. 

• Karbonrike naturtyper som myr eller skog med høy bonitet er kartlagt og vist på eget 
temakart. Arealene er i hovedsak avsatt til LNFR. Flere områder som tidligere var avsatt til 
utbyggingsformål er endret.  

• Det stilles krav til at klimahensyn kommer inn tidlig i all planlegging og at man unngår å 
bygge ut karbonrike naturtyper.  

Utvikling av Tverlandet tettsted 



• Arealformålene for Tverlandet tettsted er gjennomgått og vurdert. Planen legger til rette for 
en mer kompakt utvikling av Tverlandet tettsted.  

• Kommunedelplan for Tverlandet inngår nå som en del av arealdelen. 
• Det ligger 2 alternativer på høring for arealbruken for områdene B13 Fitjan, B10 

Kryddermoen og B16 Krykkjemoen. Alternativene er beskrevet i kap.4.2 i endringsnotatet 
(vedlegg). 

Utvikling i distriktene 
• Områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse er justert slik at områdene begrenser seg til 

eksisterende bosetninger og områder det er ønskelig med videre utvikling av boliger eller 
fritidsboliger. Det er også lagt inn noen nye områder for spredt boligbebyggelse. 

• Flere områder avsatt til fritidsbebyggelse er endret til spredt fritidsbebyggelse for å legge til 
rette for etablering av enkelte hytter i stedet for hyttefelt med plankrav. 

• På bebodde øyer på Helligvær, Bliksvær, Givær og Landegode er det innført byggegrense 
mot sjøen (funksjonell strandsone) for å legge bedre til rette for utvikling. I tillegg er det lagt 
inn områder for spredt boligbebyggelse på Helligvær og Landegode. 

Satsing på kompakt by og ny bydel 
• Det meste av befolkningsveksten fremover skal tas i bydel sentrum og i bydel Hernes. Det 

er derfor vurdert alle avsatte og ubebygde områder innenfor byutviklingsområdet. Flere av 
disse er nå tatt ut av arealdelen.  

• Sone A er utvidet med Mørkved bydelssenter og Tverlandet bydelssenter i tillegg til 
bykjernen i Bodø by for å legge bedre til rette for kompakt utvikling også der. 

• Bynært landbruk på Rønvikjordene sikres gjennom å tilbakeføre tidligere avsatt 
næringsareal til landbruk. 

Sikre en god arealplanlegging knyttet til landbruk og reindrift 
• Oppdatering og justering av hensynssone for landbruk for å styrke jordvernet. 
• Endret formål fra fritidsbebyggelse til LNFR for flere områder på fjellet som er viktige for 

reinbeitedistriktene og legger ikke til rette for nye arealformål som kan komme i konflikt med 
reindriftsinteresser. 

Naturmangfold 
• Naturområder med lite eller ingen inngrep er i større grad enn tidligere vurdert som en 

kvalitet og verdi som man ønsker å ivareta.  
• Områder med verdi for naturmangfold er vist i plankart med hensynssone naturmiljø. 

Uteoppholdsarealer 
• Det er utarbeidet nye kvalitetskrav for uteoppholdsarealer for bolig basert på endringer i 

teknisk forskrift.  
• Kravet til størrelse er forenklet og det legges i større grad opp til at uteoppholdsareal kan 

løses på flere forskjellige måter. 

Parkering 
• Bestemmelsene for parkering har gjennomgått en større endring hvor blant annet 

minimumskravet i sone A er fjernet og det legges opp til en mer konkret vurdering av 
parkeringsbehovet i hver sak. Dette for å legge til rette for mindre bilkjøring og at det ikke 
etableres flere parkeringsplasser enn nødvendig. 

Støy 



• Bestemmelsene for hvordan støy behandles i arealplanleggingen er strammet inn etter at 
den nasjonale retningslinjen for støy ble revidert i 2021. Dette fører blant annet til strengere 
krav for uteoppholdsareal som vender mot støykilder, slik som trafikkert vei. 

Bebyggelse og anlegg 
• Det er lagt større vekt på tilpassing og videreføring både av eksisterende bebyggelse og 

terreng når en skal utforme ny bebyggelse.  
• Det innføres blant annet krav om maksimal høyde på støttemurer og fjellskjæringer for å 

unngå uheldig plassering av bygg, eller valg av feil bygningstype.  

Blågrønn struktur og overvann 
• Det er lagt vekt på sammenheng mellom terreng- og overflateutforming, grønnstruktur og 

overvannshåndtering. Overvann skal som hovedregel håndteres lokalt med åpne løsninger. 
• Det er ikke tillatt å lukke bekker og bekkedrag. Ved nye tiltak skal det vurderes å reetablere 

lukkede bekker.  
• I alle utbyggingsprosjekt skal blågrønn faktor legges til grunn. 

Bokvalitet 
• Det innføres krav om minstestørrelse og variasjon av boligstørrelser i større boligprosjekter.  
• Det stilles også krav om at maksimalt antall boenheter skal fremgå av bestemmelsene i 

reguleringsplaner.  
• Krav til sol, dagslys, utsikt og skjerming mot innsyn var tidligere ivaretatt gjennom teknisk 

forskrift, men etter endringer der er det nå tatt inn krav for dette i arealdelen. 

Ut over disse endringene videreføres i all hovedsak gjeldende bestemmelser og arealformål. 
Sjøområder og handel er for eksempel to store temaer som ikke er med i denne rulleringen. 
 
Arealinnspill og vurdering av arealreserver 
Alle arealinnspill er konsekvensutredet og er tilgjengelig i vedlagt konsekvensutredning. Dette 
gjelder også vurderinger av arealreserver og vurdering av akvakultur i Breisundet, næringsområde 
på Lille Hjartøy og utbyggingsformål på Rønvikjordene. 
 
Av de 56 arealinnspillene som er vurdert er 29 av dem ikke tatt med i planforslaget, 16 er tatt inn 
og 11 er delvis tatt inn.  
 
Bodø kommune har mange såkalte arealreserver. Dette er områder som er satt av til 
utbyggingsformål, men som over flere år ikke har blitt realisert. Gjennom denne rulleringen er 
områdene vurdert i forhold til realisme for utbygging og om de er i tråd med samfunnsutviklingen 
og FNs bærekraftsmål. Gjennom denne vurderingen er flere områder nå foreslått tatt ut eller 
endret. 
 
Habilitet 
Avdelingsdirektør på teknisk avdeling er inhabil i forhold til arealinnspill knyttet til et 
næringsområde på Kvalnes i Skjerstad. Inhabilitet kommer av at nær slekt til avdelingsdirektøren 
er forslagsstiller. Avdelingsdirektøren for teknisk avdeling er ikke inhabil i resten av 
kommuneplanens arealdel. For å være tydelig på dette forholdet, er saksframlegget underskrevet 
av kommunedirektøren og setteavdelingsdirektør. Leder for byutvikling er også inhabil i forhold til 
beslutninger/anbefalinger av dette innspillet, men Byutvikling kan legge til rette saksgrunnlaget for 
kommunedirektøren. Resten av kommuneplanens arealdel følger ordinær saksbehandling og det 
er ingen andre forhold som omfattes av habilitetsvurderinger. 
 



 

 

Vurderinger 
 
Planprosessen og tema for rullering 
Selv om kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og alle arealformål er man nødt til å 
begrense rulleringen for å kunne komme seg gjennom det på relativt kort tid når man legger opp til 
å rullere hvert fjerde år. Dette gjør dessverre at noen tema og områder ikke tas med og vurderes i 
arbeidet og planforslaget. Kommunedirektøren er klar over at også kommunedelplan for 
Saltstraumen har behov for oppdatering. Dette vil være tema ved neste rullering. 
 
Også innenfor andre områder har man vært nødt til å si nei til forslag som ikke var en del av denne 
rulleringen. Dette gjelder for eksempel innspill om et akvakulturområde på Helligvær for 
torskeoppdrett. Innspillet er ikke vurdert siden sjøområdene ikke var en del av denne rulleringen. 
Innspillet kom også inn etter fristen.  
 
Vurdering av eldre reguleringsplaner 
For å gi bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken er eldre reguleringsplaner gjennomgått 
med tanke på om de i tilstrekkelig grad er oppdaterte som grunnlag for å styre utviklingen.  
Flere gjeldende reguleringsplaner fungerer ikke lenger som gode styringsverktøy. Grunner til at 
eldre planer ikke lenger fungerer som gode verktøy kan være at de delvis er erstattet av nye 
planer, de er ferdig utbygd eller de kan være i strid med nye overordna føringer. Ved å oppheve 
reguleringsplaner som innehar de forhold som nevnt over, håper kommunen å forbedre planverket 
som ligger til grunn for kommunens utvikling. Samtidig vil oppheving av slike planer forenkle 
byggesaksbehandlingen og potensielt bidra til å redusere antall dispensasjoner. Når en 
reguleringsplan oppheves er det kommuneplanens arealdel som vil være styrende for videre 
utvikling av området. 
 
 
Akvakultur i Breisundet 
Selv om sjøområdene ikke var en del av rulleringen gjorde Bystyret et vedtak om at akvakultur i 
Breisundet i Helligvær skulle vurderes i planen. Etter gjennomgang av innspill, vurdering opp mot 
interesser og bruk av området er det vurdert at tiltaket få vesentlige negative konsekvenser for 
naturmangfold både i sjøen og på land samt at tiltaket vil berøre gyteområde og et lokalt viktig 
fiskeområde. Samtidig kan tiltaket ha positive ringvirkninger for andre deler av lokalsamfunnet. Den 
faglige vurderingen er at området ikke bør tas inn i kommuneplanen, men sendes på høring i 
samsvar med Bystyrets vedtak. 
 
Lille Hjartøy 
Gjennom oppstart av kommuneplanens arealdel var det et politisk ønske om at arealene som er 
avsatt til næringsbebyggelse på Lille Hjartøy skulle vurderes tilbakeført til landbruks-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR). Utbygging av området vil få store konsekvenser for naturen, 
friluftsliv og landskapet. På den andre siden er Lille Hjartøy et område vi ikke har maken til i Bodø. 
Det å ta ut et område som er avsatt til næring få konsekvenser for en mulig stor næringsetablering. 
Det foreslås derfor at området blir liggende inne i kommende planperiode. Dersom det ikke har 
skjedd noen ting i løpet av perioden gjøres en ny vurdering ved neste rullering. 
 
Rønvikjordene 
Ved oppstart av kommuneplanens arealdel ble arealene på Rønvikjordene som er avsatt til 
offentlig/privat tjenesteyting og næringsbebyggelse på henholdsvis Thalleåkeren og Storækra 
sørøst for Junkerveien foreslått endret på. Næringsarealet ble foreslått avsatt til LNFR, men arealet 
på Thalleåkeren ble foreslått avsatt til næringsbebyggelse. Under arbeidet med arealdelen kom 
Bodø/Glimt med ønske om å bygge nytt stadion på Rønvikjordene. Gjennom vedtak i Plan- og 
miljøutvalget den 13.10.2021 ble det bestemt at klubben ikke kunne gå videre med planlegging på 
arealet avsatt til næring og at dette arealet skulle vurderes avsatt til LNFR. Gjennom vurderingene 



som er gjort foreslås det at arealet på Thalleåkeren avsettes til kombinert formål med 
offentlig/privat tjenesteyting, næring og idrettsformål. Dette for å legge til rette for nytt stadion for 
Bodø/Glimt og samtidig åpne for flere muligheter. 
 
Vurderinger opp mot FNs bærekraftsmål 
De aller fleste av FNs bærekraftsmål har innvirkning på overordnet arealforvaltning på en eller 
annen måte, men gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel er det plukket ut 7 hovedmål 
og 16 delmål som skal prioriteres og det er satt mål for kommunen og hvordan kommuneplanens 
arealdel skal bidra for å oppnå dem. Her gjengis hovedmålene og hvordan kommuneplanens 
arealdel bidrar til å nå målet, mens man kan lese helheten i kapittel 8.1 i planbeskrivelsen. 
 

 

• Det avsettes ikke nye utbyggingsområder på dyrka jord eller i viktige 
beiteområder.  

• Gjennomgang av eksisterende arealreserver og forekomst av 
dyrka/dyrkbar jord. Flere områder foreslås endret til LNFR.  

• Bestemmelser om bevaring av matjord.  
• Gjennomgang av eksisterende arealreserver og viktige områder for 

reindrift. Flere områder foreslås endret fra fritidsbebyggelse til LNFR.  
• Særlig viktige områder for landbruket avsettes som hensynssone 

landbruk, og særlig viktige områder for reindrift sikres gjennom 
hensynssone reindrift.  

• Retningslinjer for behandling av saker i LNFR-området der det er konflikt 
mellom landbruk, reindrift, friluftsliv og naturmiljø.  

• Det legges til rette for bosetting i hele kommunen gjennom å avsette 
areal til spredt boligbygging.  

 

• Generelt forbud mot inngrep 50 m langs vann og vassdrag. Forbud mot 
inngrep i myr, og evt. krav om restaurering.  

• Hensynssone rundt større vassdrag som Fjæreelva, Storelva (Festvåg), 
Bodøelv, Futelva, Storelva (Tverlandet) og Lakselva.  

• Bestemmelser som sikrer at åpne bekker og vassdrag ikke skal lukkes.  
• Krav til blågrønn faktor i alle nye utbyggingsprosjekter.  

 

• Det settes av tilstrekkelig med områder for ny boligbebyggelse, og 
åpnes for fortetting av eksisterende.  

• Bestemmelser i kap. 4 og 5 sikrer god bokvalitet og sosial bærekraft:  
o I større prosjekter skal det alltid være en blanding av boligtyper 

og boligstørrelser. Minstekrav til størrelse på boenheter.  
o Kvalitetskrav til antall soltimer på utearealer og dagslys i boliger.  
o Små leiligheter tillates hovedsakelig der det er nærhet til kollektiv 

og andre sentrale servicefunksjoner.  
o Krav til uteoppholdsarealer som skaper gode og trygge 

møteplasser  
• Kommunen har opsjon på boenheter som kan forvaltes utenfor 

markedet.  
• Det avsettes ikke nye utbyggingsområder på areal som har verdi som 

grøntområde eller friluftsliv. Strandsonen og kantsone langs vann og 
vassdrag har et særlig vern.  

• Gjennomgang av eksisterende arealreserver og verdi for friluftsliv eller 
som grøntområde. Flere områder foreslås endret til blågrønn struktur 
eller LNFR. 
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• Områder med spesiell verdi for friluftsliv avsettes som hensynssone 
friluftsliv.  

• Bestemmelser knyttet til kvalitet på uteoppholdsareal som eks. sikrer 
universell utforming, soltimer, grønne kvaliteter, variasjon m.m.  

• Ved etablering og oppgradering av parker og byrom skal handlingsplan 
for parker og byrom legges til grunn.  

• Arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel har vært en åpen 
prosess med åpne folkemøter, møter med kommunedelsutvalg og 
interessegrupper.  

• Alle innspill til planarbeidet er publisert på kommunens hjemmeside. 
Ved høring av plan gis det tilbakemelding på alle innspill.  

• Ved avveiing mellom ulike interesser og hensyn går det frem av 
plandokumentene hvordan de ulike interessene er vurdert.  

• Freda kulturminner, bevaringsverdige kulturmiljø og områder med stor 
verdi for naturmangfold er sikret gjennom hensynssoner og 
bestemmelser/retningslinjer.  

• Kulturminneplan for Bodø sentrum sikrer vern av viktige bygg og 
byområder, spesielt gjenreisingsbebyggelsen.  

• Ved nybygg/ombygging skal tilpasning til eksisterende bebyggelse være 
hovedregelen.  

• Bestemmelser som sikrer at alle har trygg skolevei.  
• Ved gjennomgang av eksisterende arealreserver er gangavstand til 

holdeplass for kollektiv vektlagt.  

 

• Det er ikke avsatt nye utbyggingsområder innenfor områder med viktige 
naturressurser. Dette omfatter bl.a. dyrka og dyrkbar mark, 
beiteområder for rein og småfe, produktiv skog, gyte- og 
oppvekstområder for torsk samt kjente mineral- eller råstofforekomster.  

• Områder med viktige naturressurser er synliggjort i plan gjennom 
hensynssoner. Dette omfatter viktige landbruksområder, viktige områder 
for reindrift samt kjente forekomster av mineral og råstoff.  

 

• Utvikling av en kompakt by bidrar til å nå nullvekstmål i biltrafikk. 
Fremtidig utvikling skal skje i ny bydel og innenfor avklarte 
utbyggingsområder, samt ved fortetting/transformasjon i sentrum bydel.  

• Gjennomgang av eksisterende arealreserver for å vurdere om områder 
som bidrar til økte klimagassutslipp fortsatt skal ligge inne med 
utbyggingsformål. Områder med dårlig kollektivdekning eller som bidrar 
til tap av karbonrike naturtyper vurderes tatt ut. Flere utbyggingsområder 
foreslås endret til blågrønn struktur eller LNFR som følge av dette.  

• Bestemmelse som sikrer at karbonrike naturtyper ivaretas.  
• Bestemmelse som sikrer at kommunens klimamål og klimaplaner skal 

legges til grunn ved all planlegging.  
• Tilrettelegge for lavere bilhold ved å fjerne krav til parkering i sone A 

samt åpne for at krav til parkering kan løses gjennom bildeling.  
• Det avsettes ikke nye utbyggingsområder i områder som er utsatt for 

fare knyttet til havnivåstigning, stormflo, flom, skred, ras eller andre 
naturfarer.  
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• Krav til blågrønn faktor vil bidra til at naturbaserte løsninger for 
håndtering av overvann blir valgt.  

• Bestemmelser som sikrer at terreng- og overflateutforming, 
grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering samordnes i 
reguleringsplaner samt at det utarbeides vann- avløps- og 
overvannsplaner.  

 

• Gjennom planlegging av kyst- og havområdene skal de ulike 
interessene i sjø sikres. Områder for akvakultur er avsatt på overordna 
nivå. 

• Den funksjonelle strandsonen er kartlagt i Væran.  
• De marine verneområdene Saltstraumen og Karlsøyfjorden er avsatt 

med egen hensynssoner i plankart.  

 

• Det avsettes ikke nye utbyggingsområder på areal med verdi for 
naturmangfold eller i naturområder med få inngrep.  

• Gjennomgang av eksisterende arealreserver og verdi/betydning for 
naturmangfold. Flere områder som tidligere har vært avsatt til 
utbyggingsformål foreslås endret til LNFR.  

• Områder med spesiell verdi for naturmangfold avsettes som 
hensynssone naturmiljø.  

• Byutviklingsområdet er detaljert og utbyggingsområder og grønne 
områder er delt i ulike formål slik at eksisterende grønnstruktur går klart 
frem av plankart.  

• Bestemmelser som sikrer at terreng- og overflateutforming, 
grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering sees i sammenheng. 
Krav til blågrønn faktor ved alle utbyggingsprosjekter.  

• Bestemmelser som ivaretar natur og grønne områder som en verdi og 
kvalitet i uteoppholdsareal tilknyttet utbyggingsprosjekter.  

• Bevaring og styrking av verdier knyttet til naturmangfold skal vektlegges 
i all planlegging. Bestemmelser som stiller konkrete krav til 
reguleringsplaner som berører naturområder. Omfatter all natur, ikke 
bare områder med dokumentert verdi. 

 
 
Naturmangfoldloven 
Kommuneplanens arealdel legger opp til en mer kompakt og bærekraftig utvikling av både byen 
Bodø og distriktene rundt. Det legges ikke inn nye områder som går på bekostning av 
naturmangfoldet, og områder med spesiell verdi er avsatt med hensynssone naturmiljø. 
 
Forholdet til Kommunedelplan for Hernes 
Den nye bydelen på flyplassområdet er planlagt gjennom en egen plan og er derfor ikke direkte en 
del av kommuneplanens arealdel. Prosessen og arbeidet med begge planene har foregått samtidig 
og kommunedelplanen henviser til bestemmelser i arealdelen der det er hensiktsmessig å ha de 
samme kravene. Flere av endringene i kommuneplanens arealdel er med mål om at hoveddelen 
av fremtidig befolkningsvekst skal tas i sentrum av Bodø og i den nye bydelen. Sammenhengen 
mellom utviklingsområdene i den nye bydelen og resten av byen har vært en viktig del av arbeidet 
som vises både i arealdelen og kommunedelplanen. Utredninger som er gjort i kommunedelplanen 
er relevante også for resten av kommunen og det er blant annet et sterkt ønske om å utarbeide en 
helhetlig mobilitetsplan for hele byutviklingsområdet, slik det er gjort for Hernes.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Planforslaget tar blant annet utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, Nasjonale forventninger til 
planlegging, Bodøs klima- og energiplan og Byanalysen, samt målet om at mesteparten av 
befolkningsveksten skal tas i bydelene Sentrum og Hernes. Planforslaget legger derfor til rette for 
en utvikling av kommunen som skal bidra til mindre bilkjøring og kortere avstander mellom 
målpunkter. Områder som vil føre til behov for bygging av nye kommunale veier og annen 
kommunal infrastruktur er i stor grad tatt ut av planen. Nye utbyggingsområder skal i størst mulig 
grad ligge i nærheten av allerede etablert infrastruktur og tjenestetilbud,  som skoler og 
barnehager. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren mener planforslaget vil dekke Bodø kommunes behov for neste 
planperiode. Planforslaget anses som godt nok utredet og er i samsvar med lover og regler for 
arealplanleggingen. Kommunedirektøren anbefaler at plandokumentene legges på offentlig 
ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Roger Jenssen 
  Fung. Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Mats Marthinussen  
 
 

Vedlegg: 
 
Plankart 
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Endringsnotat 
Oppsummering av innspill til oppstart 
Konsekvensutredning 
ROS-Analyse 
Alle Temakart 
Liste over eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet 
Alle innspill 
 
 
Vedleggene er tilgjengelig på:  
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html  
 
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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