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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 
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Oppdatering pr. 21.02.22: 

Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart av planarbeid var satt til 06.12.21 

og til varsel om utvidelse av planområdet, samt forslag til planprogram var satt til 

15.02.22. 

Ved første oppstartsvarsel med frist 06.12.21 ble det mottatt totalt 11 innspill. Disse var fra: 

• BE Varme AS 

• Kystverket 

• Nordland fylkeskommune (NFK) 

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

• Salten Brann  

• Statsforvalteren i Nordland 

• Sametinget 

• Widerøe Property AS 

• Langstranda AS  

• Advokatfirmaet Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

• Avinor 

Til varsel om utvidelse av planområdet og høring av planprogram med frist 15.02.22 ble det 

mottatt totalt 6 innspill. Disse var fra: 

• Fiskeridirektoratet 

• Avinor 

• Nordland fylkeskommune 

• Sametinget 

• Langstranda AS 

• Advokatfirma Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

Innkomne innspill og svar på disse fremgår av kapittel 5.4.  
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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. 
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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.  
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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 mars 2022. 

5.4 Innspill til varsel om planoppstart og forslag til planprogram 

Ved første oppstartsvarsel med frist 06.12.21 ble det mottatt totalt 11 innspill. Disse var fra: 

• BE Varme AS 

• Kystverket 

• Nordland fylkeskommune (NFK) 

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

• Salten Brann  

• Statsforvalteren i Nordland 

• Sametinget 

• Widerøe Property AS 

• Langstranda AS  

• Advokatfirmaet Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

• Avinor 

Til varsel om utvidelse av planområdet og høring av planprogram med frist 15.02.22 ble det mottatt totalt 6 

innspill. Disse var fra: 

• Fiskeridirektoratet 

• Avinor 

• Nordland fylkeskommune 

• Sametinget 

• Langstranda AS 

• Advokatfirma Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

I tabellene nedenfor er innspillene oppsummert og kommentert.  
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Tabell 1 Oppsummering av innspill fra planvarsel med frist 06.12.21  

Dato: Institusjon / 
person: 

Sammendrag av innspill Kommentar  

01.12.21 BE Varme AS Hydrogenproduksjon vil generere spillvarme og 
mulighetene for å utnytte denne spillvarmen burde 
kartlegges. 
 
BE Varme har i dag en spillvarmekilde og er 
interessert i flere. BE Varme har fjernvarmenett i 
området og leverer varme til flere nærliggende 
kunder. BE Varme ønsker dialog om muligheten for 
utnyttelsen av spillvarme fra hydrogenanlegg. 

Tas til følge. 

22.11.21 Kystverket Havn: 
Det er viktig at sjøtransporten sikres tilstrekkelig 
manøvreringsareal rundt aktuell terminal/kaianlegg. 
 
Navigasjonsinnretninger: 
Det må ikke planlegges arealbruk som kan komme i 
konflikt med navigasjonsveiledning i farvannet. Det er 
spesielt viktig at det ikke planlegges tiltak som kan 
skjerme for seilingssektorene fra fyrlyktene. 
Fjerning eller flytting av navigasjonsinstallasjoner kan 
være aktuelt hvis de vil kunne utgjøre en 
sjøsikkerhetsmessig risiko dersom de blir stående. 
 
Det planlegges for at leia gjennom Hernesskagan fra 
ferdigstilling av ny flyplass skal ut av farledssystemet, 
og at merkingen for skip ikke lengre skal bestå slik 
det er i dag. Hvis tiltaket etableres før ferdigstilling av 
ny flyplass, vil det kunne ha betydning for vårt ansvar 
for merkingen når det skal etableres en ny terminal 
ved Langstranda. Det er derfor viktig at Kystverket får 
opplyst hvilke konsekvenser en slik etablering vil ha 
for skipstrafikken. Det kan eksempelvis være hva 
slags betydning en ny terminal vil ha for skipsanløp, 
eller hva eventuelle sikkerhetsavstander vi bety.  
 
Kystverket ber om at tiltakshaver opplyser om dette i 
det videre planarbeidet. 

Orienterings- og 
dialogmøte med 
Kystverket vil bli avholdt 
i løpet av prosessen 
knyttet til de forhold 
som tas opp i innspillet. 
  
 

10.12.21 NFK Forholdet til regionale interesser 
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas 
hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 
kap. 8.4 Næringsutvikling, 8.5 Kystsonen og 8.6 
Klima og klimatilpasning. 
 
Ved etablering oppfordrer fylkeskommunen til god 
dialog med Avinor for å tilrettelegge for deres 
fremtidige behov. Videre er det positivt dersom 
anlegget planlegges og bygges med en 
sirkulærøkonomisk tilnærming, hvor det legges til 

 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli opprettet 
dialog med Avinor om 
dette. 
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rette for utnyttelse av restprodukt fra produksjonen 
(varme og oksygen). 
 
Stedsutvikling  
Ny bebyggelse må sees i sammenheng med 
eksisterende bebyggelse for området. 
Fylkeskommunen ber om at det utarbeides 3D-
modelleringer av tiltaket fra ulike himmelretninger, 
inkludert sett fra sjøsiden. 
 
Klimahensyn 
I henhold til DSB Kunnskapsbanken er det kartlagt at 
planområdet har fare for stormflo. Det er derfor 
positivt at flomfare er med som tema for 
konsekvensutredningen av tiltaket og at avbøtende 
tiltak vil bli vurdert.  
 
Det bes om at kommunen påser at byggegrunnen er 
sikker, jf. plan- og bygningsloven § 28-1. 
 
Vannforvaltning 
Fylkeskommunen viser til vannforskriften § 12, og ber 
kommunen legge opp til en arealforvaltning som 
sikrer et godt vannmiljø. I dag er vannforekomsten (i 
Hjartøysundet-Nyholmsundet) kartlagt med dårlig 
kjemisk tilstand og moderat økologisk tilstand. 
Restprodukt fra produksjonen som varme og 
oksygen vil kunne påvirke vannforekomsten negativt. 
Fylkeskommunen ber om at mulige konsekvenser for 
vannmiljø belyses i en konsekvensutredning. 
Fylkeskommunen ber også om at det utredes for 
utnyttelse av restprodukt fra produksjonen, som 
spillvann, varme og oksygen. 
 
Veiledning  
Det pågår flere planprosessen i Salten-regionen 
angående etablering av hydrogenanlegg. Forskrift 
om konsekvensutredninger § 19, viser til at relevante 
og realistiske alternativer skal utredes gjennom 
konsekvensutredningen. Fylkeskommunen påpeker 
at dette må følges opp som en del av planarbeidet. 

 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas i tråd av 
planlagte utredninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas og beskrives 
som del av 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke mulig å 
utrede og sette dette 
anlegget opp imot 
andre planprosesser for 
tilsvarende anlegg i 
Salten. 

06.12.21 NVE Flom, erosjon, skred og overvann 
Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har 
kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det 
planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. 
Klimaendringenes 
påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 
slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger 
og infrastruktur planlegges. 
 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Overvann kan føres 
direkte til sjø uten å 
belaste det kommunale 
nettet.  Flom utredes. 
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Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag 
og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 
behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette 
kommer klart frem av oversendelsesbrev. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i 
berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 

Ikke aktuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er opprettet dialog 
med Arva og BE Varme 
om disse forholdene. 

06.12.21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salten Brann Sikre at planområdet har tilstrekkelig tilgang på 
slokkevann og at antall og plassering 
hydranter/kummer blir ivaretatt for vår innsats på 
området.  
 
Sikre at brannvesenet har brukbar tilgjengelighet til 
og i området for rednings- og slokkeinnsats med vårt 
utstyr og materiell. Oversikt over 
dimensjoneringskriterier på vårt materiell/utstyr kan 
sendes ut ved forespørsel.  
 
 

 
Det vil gjennom 
prosessen bli avholdt 
orienterings- og 
dialogmøte med Salten 
brann. 
 

06.12.21 Statsforvalteren Krav om konsekvensutredning 
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at Vefsn 
kommune har bedt Miljødirektoratet om avklaring på 
hjemmel for konsekvensutredning for liknende anlegg 
for hydrogenproduksjon.  
Miljødirektoratet vurderer at anlegg for 
hydrogenproduksjon omfattes av punkt 6 b) i vedlegg 
I til forskrift om konsekvensutredning, som medfører 
at planen skal konsekvensutredes med hjemmel i 
forskriftens § 6, med planprogram eller melding. 
 
Støy og utslipp  
Vi har ingen kunnskap om støy eller annen 
forurensning fra hydrogenproduksjon og anbefaler at 
det vurderes som tema til konsekvensutredningen. 
 
 
Produksjon av hydrogen er omfattet av 
industriutslippsdirektivet 
Anlegg for produksjon av hydrogen kommer inn 
under virkeområdet til IED (jf. forurensingsforskriften 
kapittel 36 vedlegg 1 punkt 4.2 a). Det betyr at 
bedriften skal ha særskilt tillatelse etter 
forurensningsloven § 11, men også at det må 
utarbeides tilstandsrapport om mulig forurensning av 

 
Planprogram er 
utarbeidet og lagt på 
høring sammen med 
varsel om utvidelse av 
planområdet. 
 
 
 
 
 
 
Støy er besluttet utredet 
som eget KU tema. 
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grunn og grunnvann iht. forurensingsforskriften § 36-
21, som skal sendes inn sammen med søknad om 
tillatelse, jf. forurensingsforskriften § 36-3. Vi 
anbefaler rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene om at tillatelse etter 
forurensingsloven må foreligge før oppstart av drift. 
 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Varselet om oppstart sier at ferdig utbygget 
hydrogenanlegg vil havne inn under 
storulykkeforskriften. Vi vil derfor henvise til DSB sin 
veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter, 
og da spesielt kap. 5 som omhandler planlegging av 
storulykkevirksomhet. 
 
Ved etablering av ny storulykkevirksomhet er det 
viktig å ivareta sikkerhet utover selve planområdet. 
Det gjøres gjennom ROS-analysen som skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål. I denne 
vurderingen ligger også en mulighet for at arealet 
ikke egner seg for storulykkevirksomhet. I 
kommunens vurdering er det viktig at også 
brannfaglige/eksplosjonsfaglige vurderinger fra lokalt 
brannvesen inngår.  
 
Videre må grunnforhold, samt problematikk knyttet til 
fremtidig havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning i tilknytning til planområdet utredes 
og vurderes grundig av fagkyndig. 
TEK17 stiller absolutte sikkerhetskrav til at byggverk 
hvor konsekvensen av en flom og skred er særlig 
stor, ikke skal plasseres i flom- og skredutsatte 
område jf. kap. 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger § 
7-2 og § 7-3. I veiledning til byggeteknisk forskrift er 
storulykkevirksomheter definert inn under denne type 
byggverk. 
 
Kommunen må se til at ROS-analysen ligger ved 
planen som en del av planforslaget, og at eventuelle 
risikoer og sårbarheter av betydning for planområdet 
og utbyggingsformålet er presentert og tilstrekkelig 
ivaretatt i planforslaget. I tillegg bør kommunen 
vurdere om ROS-analysen tilfredsstiller krav og 
føringer. 
 
Området kan bare bebygges dersom utbygging vil 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK17 kap. 7, 
sikkerhet mot naturpåkjenninger, som også må ses i 
sammenheng med plan- og bygningsloven § 28-1 om 
sikker byggegrunn. 

Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltaket vil kreve 
samtykke fra DSB. 
 
 
 
 
 
ROS-analyse vil bli 
utarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnforhold og 
fremtidig 
havnivåstigning, 
stormflo vil bli utredet 
og vil følge 
planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas. Se tidligere 
kommentar. 
 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas. 
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16.11.21 Sametinget Ingen spesielle merknader til søknaden.   
 
Minner om at dersom det under arbeid i marken 
oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 
meldes til Sametinget og fylkeskommunen.  

 
 
Aktsomhets-
bestemmelse knyttet til 
kulturminner vil bli 
innarbeidet i 
bestemmelsene. 

30.11.21 Widerøe Property 
AS 

Omfattes av storulykkeforskriften 
Det bes om at risikovurdering foretas med hensyn til 
at Widerøe driver driftskritisk vedlikehold av flyflåte i 
anlegg, Langstranda 6 og 10, samt har store deler 
administrativt personell lokalisert i Seabirdbygget 
Langstranda 5.  
 
Støy til omliggende bygningsmasse 
Widerøe har store deler administrativt personell 
lokalisert i Seabirdbygget Landstranda 5, og det bes 
om at støyreduserende tiltak må hensyntas. 
 
Økt trafikkbelastning 
Det må ses på muligheten for å etablere adkomst til 
Hydrogenanlegget som reduserer økt 
trafikkbelastning i området mtp. støy, forurensning og 
sikkerhet til personell som ferdes mellom 
Langstranda 6-10 og Langstranda 5.  
 
Oppgradering av regionalnett tilførsel 
Oppgradering av dagens regionalnett tilførsel må 
hensyntas ift. plassering av ny trafo mtp. eventuell 
strålingsfare. 
 
Byggehøyde 
Anlegget må oppføres med overholdelse av 
gjeldende regler for bygninger i nærheten av 
flyplass/rullebane, herunder hinderfrie flater, iht. 
gjeldene regelverk for Aerodromes Design.  
 
Videre involvering 
Ber om at vi involveres i videre prosess for å sikre 
Widerøes interesser i saken.  

ROS analyse vil bli 
utarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
Støy vil bli utredet. 
 
 
 
 
Trafikk og 
trafikksikkerhet vil bli 
ivaretatt. 
 
 
 
Løsninger vil utredes i 
samarbeid med Arva. 
 
 
 
Byggehøyder vil være i 
tråd med gjeldende 
reguleringsplan og ikke 
i strid med 
hinderflatene. 
 
 
Tas til orientering. 

06.12.21 Langstranda AS 
v. Tore Handberg 
 

Langstranda 1. gnr. 138/bnr. 2500 er regulert som 
industri, lager, fiske-fangst-oppdrett med tilhørende 
driftsbygninger, kontor og bolig.  
Vår eksisterende adkomstvei/vei som mot 
formålsgrense er viktig for oss, og må ikke begrenses 
i fremtiden. 
 
Ber om at det ikke legges volumkrevende eller 
hemmende installasjoner på området nord for vår 
eiendom, men heller at det vurderes å etablere 
parkeringsplass der som ikke hemmer utsikt og 
bygger oss inne. 
 

Opplysning tas med i 
risikovurderingen. 
 
 
I foreløpig situasjons-
plantegning er det 
foreslått kontorbygning 
og parkering nærmest 
eiendommen deres.  
Det representere de 
lavere byggene i 
utbyggingen. For øvrig 
er det ikke noe 
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I mottatte planavgrensning er det vanskelig å se om 
korrekt grense er benyttet i vest fordi skissen er 
såpass grov? 
 
Vi legger til grunn at formålsgrense er satt likt med 
eiendomsgrense. Fra denne grense og vest eier vi 
ca. 2 m bredde før sjøfront. Vi har planer om egen 
bruk av denne tomten inkl. egen framtidig utfylling i 
vest. Vi vil dermed ende opp med sjøfront i nord på 
anslagsvis 25 m. Det er viktig for oss at vår 
framtidige sjøfront/kai kan benyttes uten restriksjoner 
for følge av ny og nærliggende aktivitet/bebyggelse 
på nabotomt.  
 
Ang. framtidig utfylling i sjø ber vi om å bli kontaktet 
når dette skal søkes/utredes, da vi ønsker å fylle ut 
vår tomt og samkjøring av utfylling kan være av 
interesse.   

krav/vanlig at utsikt skal 
vektlegges i 
industriområder. 
 
 
Forslagsstiller er klar 
over at dere eier 
sjøfronten mot vest i     
2 m bredde. Det 
planlegges ingen tiltak 
her. 
 
 
 
 
Tas til orientering 

09.11.21 Advokatfirmaet 
Aga, på vegne av 
Langstranda 3 
Eiendom AS 
 

Det vises til at planavgrensningen for 
hydrogenanlegget omfatter deler av gnr. 138 bnr. 
2514 som tilhører Langstranda 3 Eiendom AS. 
 
Bebyggelsesplan og veiløsning for Langstranda 3 er 
oversendt. Foreslått veiløsning er gjort i samråd med 
eier av gnr. 138 bnr. 2507 hvor det foreligger tinglyst 
avtale om felles adkomst. 
 
Dersom foreslått veiløsning skal bli gjeldende for hele 
det regulerte området forutsetter dette nærmere 
avtalegrunnlag, herunder kostnadsfordeling for 
bygging av veien som foreslås fordelt basert på det 
areal som får nytte av veien.  
 
 

Trafikksikker løsning 
søkes løst i 
planforslaget.  Planen 
løser ikke privatrettslig 
forhold.   
 
Grunneier av areal for 
adkomstveien (gnr.138 
bnr.2507) er enig i felles 
adkomstvei, og de tre 
partene har dialog 
knyttet til slik felles 
adkomst og de 
privatrettslige avtaler 
som vil bekrefte dette. 

24.11.21 Avinor Avinor ber om at følgende bestemmelser tas inn i 
detaljreguleringsplanen:  
 
Høyderestriksjonsflater/hinderflater i 
restriksjonsplanen for dagens og nye Bodø 
lufthavn:  
- Det må ikke etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, 
tanker, m.v.) eller oppankrede skip som 
gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene 
for dagens og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt 
med bruk av tårnkran innenfor sideflaten av hensyn 
til flysikkerheten. 
 
Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en enkel 
risikoanalyse i samråd med Avinor Bodø lufthavn 
dersom det er behov for å benytte mobilkraner som 
overskrider sideflaten (hinderflate). Gjennom 
analysen vurderes behov for koordinering med 
kontrolltårnet ved Bodø lufthavn samt etablering av 

 
 
 
Det planlegges 
orienterings- og 
dialogmøter med Avinor 
knyttet til de forhold 
som tas opp. 
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prosedyre med varslingsrutiner. Alle byggekraner 
skal være merket med faste røde hinderlys i tråd med 
gjeldende regelverk.  
Tiltakshaver skal varsle Bodø lufthavn 
v/Driftssentralen i forkant ved opp- og nedrigging av 
kraner. 
 
Operative forhold ved Bodø lufthavn  
- Tiltakshaver er ansvarlig for å legge frem en 
risikoanalyse som viser at eventuelle utslipp av ild, 
røyk eller lukt ikke endrer risikobildet ved Bodø 
lufthavn. Risikoanalysen skal være vurdert og 
godkjent av Avinor. 
 
Krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av 
risikoanalyse med hensyn til alvorlige ulykker 
og/eller katastrofer  
- Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse av risiko & 
sårbarhetsanalyse for hydrogenanlegget med hensyn 
til alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Analysen skal 
utføres av ekspertise med god kjennskap til 
hydrogenanlegg. Risikoanalysen skal legges til grunn 
for prosjekteringen og være vurdert og godkjent av 
Avinor. Det forventes at et eksplosjonsverndokument, 
godkjent av DSB, er en del av dette arbeidet.  
 
- Risiko vil blant annet være avhengig av design og 
lagringsmengder. Avinor vil forvente at følgende 
forhold innarbeides/vurderes i prosjektet av 
tiltakshaver:  

o Gass sensorer er etablert i områder der risiko 
for lekkasjer er størst (eksempelvis flenser og 
ventiler). Alarm fra disse sensorer skal også 
rutes til avtalt mottak i Avinor, slik at man 
oppnår et tidlig varsel.  

o Automatisk deteksjon og nedstengning av 
anlegget ved lekkasjer. Sikkerhetsbarrierer 
bes beskrevet.  

o Det skal bygges inn seksjonering i anlegget, 
slik at volum eksplosjonsfarlig gass 
oppbevart på samme lokasjon minimaliseres. 
Eksempelvis mellom prosessenheter, lagring 
og fyllestasjon.  

o Det skal bygges inn seksjoneringsvegg mot 
omkringliggende virksomhet, dersom 
påkrevet. Denne må kunne motstå både 
horisontale jet branner og kraftige 
eksplosjoner. Denne skal være splintsikker. 
Videre skal denne bidra til å lede gass i 
vertikal retning.  

o Det skal klart fremkomme om endringer på 
tilstøtende bygningsmasse er nødvendig. 
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Eksempelvis bytte vinduer til splintsikker 
utgave, justere rømningsveier etc. 

o Modellering av «worst case» effekt på 
Avinors personell.  

o Modellering av tenn sannsynlighet og 
sannsynlighet for forsinket antenning i en 
gassky i bevegelse.  

o Hydrogen har lav tetthet og blander seg lett 
med luft. Det ønskes en bekreftelse på at en 
hendelse, ikke under noen omstendighet kan 
ha innvirkning på luftfartøys bevegelser.  

o Det skal videre klart fremkomme (basert på 
soneklassifiseringstegninger) om noe 
tilstøtende elektriske anlegg må endres / 
omklassifiseres til ex. sikker utgave. En 
eventuell stor lekkasje/brann skal ikke kunne 
føre til antenning i Avinors virksomhet. 

o Transport fare, inn/ut av området.  
o Ventilering for å hindre oppsamling av store 

mengder gass med forsinket antenning skal 
optimaliseres.  

o Lagring og håndtering av gass, skal søkes 
lagt i tilfredsstillende avstand fra Avinor sin 
virksomhet / bygningsmasse. Skal minimum 
være iht. tabeller fastsatt av DSB.  

o Det skal avklares om Avinor får begrensinger 
i sin virksomhet. Deriblant muligheten for å 
overnatte i bygningsmasse.  

o Avlastningsflater er bygget inn i anlegget. 
o Avlastning ved eksplosjon/sterk brann vender 

mot nord, dvs. bort ifra Avinors anlegg. 
- Overordnet sett skal tiltaket ikke legge 
begrensninger på Avinors arealer eller driften av 
Bodø lufthavn.  
 
Det understrekes at ovenstående innspill er gitt, uten 
å ha inngående kjennskap til den aktuelle teknologi 
og det konkrete prosjekt. Det forventes at tiltakshaver 
som en del av den tidlige prosjekteringen, inviterer 
Avinor AS, for å «dimensjonere» sine innspill til det 
reelle risikobilde. 
 
Krav til radiotekniske vurderinger  
- Dersom det skal etableres nytt bygg/tilbygg/anlegg 
over kote 6,7 meter over havet, skal tiltakshaver 
sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk 
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det 
følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, 
materialvalg, plassering og fasaderetning.  
For skip som ligger til kai eller er oppankret i 
sjøområdene, skal det sendes søknad om 
radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor 
Flysikring dersom høyden på skrog og overbygg 
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eksklusiv kraner og skorstein overstiger kote 26,7 
meter over havet. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på skip.  
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp 
til 20 meter over terreng uten krav til radioteknisk 
vurdering. Ved bruk av mobilkran over denne høyden 
samt all bruk av tårnkran, skal tiltakshaver sende 
søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering 
og godkjenning. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.  
 
Elektronisk påvirkning knyttet til 
radiokommunikasjon mellom kontrolltårnet på 
Bodø lufthavn og flyene samt GPS-installasjonen 
i flyene  
- Tiltakshaver (utbygger) må gjennom egen utredning 
forsikre seg om at de tekniske installasjonene i det 
nye hydrogenanlegget samt installasjon av andre 
elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil 
forstyrre flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler  
på Bodø lufthavn radioteknisk uheldig. Dersom 
installasjonene i planområdet forstyrrer lufthavnen 
radioteknisk uheldig, vil Avinor kreve utstyret avslått 
og utbedret for tiltakshavers (utbyggers) regning.  
 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av 
tiltakshaver (utbygger). 
 
Turbulensforhold ved Bodø lufthavn  
- Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg 
som vil få en høyde over rullebanen som er større 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens 
senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km (basert 
på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 
godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er 
lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor 
dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av 
avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller 
dennes forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en 
forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter 
tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  
Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en 
mer detaljert turbulensanalyse, må tiltakshaver 
besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent 
leverandør.  
Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan 
tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 
Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor 
for kommentar. 
 
Farlig eller villedende belysning  
- Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø 
lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for 
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bebyggelsen og uteområdene som oversendes 
Avinor for vurdering og godkjenning. 
Belysningsplanen må også omhandle 
anleggsperioden. 
 
Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø 
lufthavn  
- Ny infrastruktur (bygg/anlegg) og endringer i 
landarealer som kommer i berøring / ligger i 
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner 
for nødprosedyrer, må utformes slik at de ikke 
tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking. 
 
Flystøysoner 
Til orientering ligger planområdet i overgangen 
mellom gul og rød flystøysone. 
 
Avsluttende merknader  
Dersom overnevnte bestemmelser med hjemmel i 
gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke innarbeides i 
detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre 
bruk av ytterligere tiltak i forbindelse med høring av 
planen. 

 

Tabell 2 Oppsummering av innspill fra planvarsel med frist 15.02.22  

Dato: Institusjon / 
person: 

Sammendrag av innspill Kommentar  

27.01.22 Avinor Viser til tidligere uttalelse, og gjør særskilt 
oppmerksom på nærheten til Remote Towers Centre. 
De er tilfredse med at det er gjennomført flere 
orienterings- og dialogmøter med dem. 

Behandling av tidligere 
innspill, se tabell 1.  
 
 

01.02.22 Fiskeri-
direktoratet 

Orienterer om at det ikke er registrert fiskeri- eller 
havbruksinteresser i området. 
 
Gjør oppmerksom på at det er skjellsandforekomster 
utenfor planområdet (marine naturtype). 
 
Fiskeridirektoratet forutsetter at virkninger av 
planlagte tiltak sin innvirkning for, marine naturtyper 
og øvrig marin biologi samt miljøkvalitet i vann 
vurderes og beskrives som en del av planprosessen. 
Dette gjelder spesielt i anleggsfasen med tanke på 
etableringen av anlegget og eventuelt utslipp til sjø, 
men det er også viktig i drift-/produksjonsfasen.  
Fiskeridirektoratet ber om at det av 
konsekvensutredningen som skal gjennomføres 
fremgår tydelig hva som vurderes som konsekvenser 
og påvirkning av sjøområdene i henholdsvis 
anleggsfasen og i drifts-/produksjonsfasen. 

Vil bli vurdert og 
beskrevet som del av 
planbeskrivelsen med 
fokus på funksjonskrav. 

06.01.22  Sametinget Ingen ytterliggere kommentarer. - 
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14.02.22 Langstranda AS Innspillet gjengis nedenfor: 
 
Vi godtar ikke at planlagte tiltak berører eller 
begrenser dagens bruk, og eller utvikling i henhold til 
eksisterende reguleringsplan for vår eiendom.  
 
Eksisterende bestemmelser for vår eiendom 
videreføres. Alternativt må hele vår eiendom tas med 
i ny reguleringsplan. Dette forutsatt at vi kan være 
med på å forme nye bestemmelser, samt beholde 
eksisterende bestemmelser og dagens bruk 
videreføres.  
 
Jeg poengterer igjen at vår eiendomsgrense mot sjø 
har rett til utfylling i hav. Vi aksepterer ikke at 
planlagte tiltak og eventuell utvidelse av planområdet 
begrenser våre bruksmuligheter på eiendom og 
planlagte utfylling i sjø, og eller kai. Vår rettighet kan 
dokumenteres. 
 
Vi legger til grunn at formålgrense i første varsling er 
satt likt med eiendomsgrense. Fra denne grense og 
vest eier vi ca. 2 meter bredde før sjøfront. Vi har 
planer om egen bruk av denne tomten inkludert egen 
framtidig utfylling i vest. Vi vil dermed ende opp med 
sjøfront i nord på anslagsvis 25 meter. Det er viktig 
for oss at vår framtidige sjøfront/kai kan benyttes 
uten restriksjoner som følge av ny og nærliggende 
aktivitet/bebyggelse på nabotomt. 

 
 
Planforslaget begrenser 
ikke dagens bruk eller 
muligheter for utvikling 
innenfor rammene i 
gjeldende 
reguleringsplan. 
Dagens bestemmelser 
videreføres for de 
områder som medtas i 
denne planen. 
 
Forslagsstiller er 
innforstått med deres 
rettigheter knyttet til 
utfylling i sjø mot vest. 

11.02.22 Advokatfirmaet 
Aga, på vegne av 
Langstranda 3 
Eiendom AS 
 

Det forutsettes at utvidelsen av planområdet ikke vil 
medføre begrensninger for naboeiendommene slik 
det er utalt, ref. brev fra Bodø kommune datert 
3.desember 2020. 

Det bekreftes at en 
utbygging som tiltenkt 
innenfor planområdet 
ikke vil ha noe praktiske 
konsekvenser for 
naboeiendommene. 

 

 

 

 


