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Vedtak om fastsetting av planprogram for regulering av 
hydrogenanlegg på Langstranda 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og Bodø kommunes delegeringsreglement, vedtar 
leder Byutvikling å fastsette planprogram for detaljregulering av hydrogenanlegg på Langstranda.  
 

Saksopplysninger 

GreenH har igangsatt planarbeid for detaljregulering av areal på Langstranda. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for produksjonsanlegg for hydrogen, inklusive kai og 
bunkringsanlegg.  
 
Området er regulert til næring i detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 
2013002). Denne planen er konsekvensutredet for følgende tema: 

- Bølger og strømforhold 
- Trafikk og trafikkmessig infrastruktur 
- Forurensing 
- Naturmangfold 
- Landskap 
- Grunnforhold 
-  

Tiltaket med hydrogenanlegg er ikke utredet gjeldende plan.  
 
I oppstartsmøte konkluderte planlegger og Bodø kommune at planen falt inn under forskrift for 
konsekvensutredninger under vedlegg ll pkt. 6a) og 6b), produksjon og lagring av kjemiske 
produkter, og la dette til grunn. Det vil si en prosess uten krav om planprogram. Følgende tema 
skulle konsekvensutredes ved oppstart: 

- Trafikk og trafikksikkerhet 
- Risiko og sårbarhetsanalyse 
- Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og egnethet for kai 
- Grunnforhold 

 
Gjennom høring og offentlig ettersyn av oppstart gjorde Statsforvalteren det kjent at det er gjort en 
vurdering fra Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til 
konsekvensutredningsplikt for hydrogenanlegg. Det ble vurdert at hydrogenanlegg er å betrakte 
som fremstilling av uorganiske basiskjemikalier og skal dermed behandles som plan etter vedlegg 
l.  
 
På bakgrunn av innspill fra Statsforvalteren ble det utarbeidet planprogram. Grunnet behov for å 
hjemle sikkerhetssoner i plankartet ble det varslet utvidet plangrense. Planprogrammet ble sendt 
på høring og offentlig ettersyn i seks uker i forbindelse med varsel om utvidet plangrense.  
 
Planprogrammet stiller opp samme tema som ved planoppstart. I tillegg er støy knyttet til anlegget 
tatt inn som tema som skal konsekvensutredes 



 
Planprogrammet har også en tilfredsstillende beskrivelse av medvirkningsprosessen. 
 

Konklusjon  

 
Planprogrammet beskriver planprosessen og tema som skal utredes på en tilfredsstillende måte og 
kan legges til grunn for det vider planarbeidet.  
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Trykte vedlegg: 

1 Planprogram 
  

 
 
 
 


