
nr avsender innspill kommentar 

1 Alf Mangor Gledelig at prosjektet mathavna fremmes som konsept som trekkes 
frem i forprosjektet. Mener at dersom et slikt prosjekt skal 
realiseres, må AMJ-gruppen ha fortrinnsrett, og at det ikke kan bli 
omkamp om dette.  

Tas til orientering.  
 

2 Berit Hellem 
Schjesvold 

Stiller seg bak Ole Selværs innlegg i AN Tas til orientering 

3 Bodø Båtforening Kystkulturen og nordlendingens levesett i tett samspill med havet er 
selve grunnpilaren i vår identitet. Dette må ha fokus når 
Kulturhovedstad 2024 planlegges 
 
Fiskerikaia, næringsvirksomheten på Moloen, båtplassene, 
bunkringsanlegg, mm er sentrale deler av dette. Ønsker 
reguleringsplan for kulturhavna velkommen, men maritim næring, 
båtplasser langs moloen og aktiviteten i Molorota og utover på 
Moloen må bevares og det må legges til rette for videre utvikling 
her.  
 
Peker på at man i mulighetsstudier, møter og informasjon så langt 
har i stor grad vært opptatt av sommerlige fritidsaktiviteter som 
f.eks. uteservering, scener for friluftskonserter og sågar flytende 
badstue med friluftsbad. Muligheter for varetransport søkes 
begrenset, og muligheter for parkering i området er sterkt redusert.  
 
Trekker inn planen for Molobyen. Sanitær- og serviceanlegg er 
avgjørende for gjestende båter gjennom hele året. Bodø havn er 
kåret til årets gjestehavn i Norge. Gjestehavnas attraktivitet med 
mye aktivitet har stor betydning for næringslivet i byen.  
 
Viser til bunkringskaien utenfor moloen som er fjernet i flere skisser 
i forbindelse med Molobyen 
 
Parkeringsmuligheter i Molorota er avgjørende for alle virksomheter 
i området. Gode transportløsninger på land er avgjørende.  
 
 

Moloen med fiskerikaia ble tatt med inn i forprosjektet med bakgrunn i at Bodø havn ønsker 
å se på mulighetene for en oppgradering av fiskerikaia og for å legge bedre til rette for denne 
næringen, samt å se på mulighetene for en bedre tilrettelegging for Bodø gjestehavn.  
 
Mulighetsstudiet er basert på prosessen som var med møter med blant annet 
fiskerinæringen og andre næringer, samt organisasjoner som holder til på Moloen, samt 
gårdeiere og næringsaktører langs Moloveien.  
 
Areal som omfattes av plan for Molobyen ligger utenfor denne planen. Sanitær og 
serviceanlegg for gjestehavna må sikres når Molostuen rives.  
 
Bunkringskai inngår i plan for Molobyen og er dermed ikke aktuelt å løse i denne planen. Det 
legges til rette for at det kan etableres innenfor moloen. 
 
Parkering må løses i plan for Molobyen. I planen skal transport til og fra fiskerikaia sikres i 
tråd med innspill fra næringen på moloen.  
 
Parkeringen tas ut av planområdet og må løses i videre planlegging for Molobyen. 
 
 
 
 
 
 

4 Bofisk AS Ber om at reguleringsplan tar hensyn til virksomheten.  
 
Negativ til at Moloveien stenges da det er tidvis krevende å kjøre 
Moloveien opp til Prinsens gate 

Planen legger til rette for videreføring av driften slik den er i dag 
 
Planen legger opp til at Moloveien kan åpnes for nyttetransport vest – øst på vinteren. 



5 Molorota brygge Forprosjektet har et lettvint forhold til kultur. Hovedformålet synes 
å være og utvikle Moloveien.  
 
Det er ikke mye igjen av kystkultur igjen i Bodø havn og det er viktig 
at det som er igjen av kystkultur og byhistorie bevares og bygges inn 
i den arkitektoniske utforming av byrommet. Det er ikke gjort i 
foreliggende mulighetsstudiet.  
 
Molorota beskrives som et sentralt og uerstattelig element i Bodø’s 
hjerte og sjel som arkitekter, byplanleggere, politikere og investorer 
er nå i full gang med å fjerne de gjenværende sentrale elementene i 
kystkulturen. Forprosjektet jager Bodø’s befolkning fra egen havn. 
Skriver at kulturhavna ifg. KPA 2018 – 2030 skal prosjektet 
kulturhavna bla «utvikle området for å ivareta kystkultur, lokalt 
næringsfiske og lokal matproduksjon». Målsettingen i det 
foreliggende forprosjektet er redusert til at «Moloveien med 
tilliggende områder skal tilrettelegges for byliv med attraktive 
fasader, uteservering, salg og opphold». Det pekes derfor på at 
forprosjektet er mislykket i forhold til et av de viktigste formålene i 
KPA 2018 – 2030.  
 
Svingen fremfor Molostua – overgangen mellom havnepromenaden 
og moloen beskrives som selve «hotspoten» i Bodø og det viktigste 
vrimlearealet i tilknytting til turen langs havnepromenaden og 
utover moloen. Eneste plass i bykjernen hvor det er mulig å komme 
i kontakt med vannet. Det beskrives en del pågående aktiviteter og 
at områdets fremste verdi er åpenhet, tilgjengelighet 
fremkommelighet.  
 
Gangbro til moloen vil redusere vrimleeffekten og kunne bidra til å 
lede folk utenom Molorota 
 
 

Reguleringsplanen er et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø Havn.  Forprosjektet er 
et resultat av dialog med næringer på moloen og i Moloveien, samt gårdeiere i langs 
Moloveien. Planen legger til rette for utvikling av hele planområdet 
 
Dette hensyntas for Fiskerkaia 
 
  
 
I planen legges det til rette for økt aktivitet i Molorota. KPA har en målsetting om offensiv 
planlegging og bruk av Moloveien. Planen legger til rette for utvikling av fiskerkaia og 
videreføring av salg fra reker på Sandkaia og aktiviteter som finnes i havna ellers. 
 
Planen legger til rette for økt aktivitet i Molorota 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Fiskeridirektoratet Det bes om at Bodø kommune tar hensyn til innspillene som er 
kommet fra Bodø Fiskarlag og Bofisk AS 
 
Ber om at hensynet til skjellsandområdet blir ivaretatt. Tilrår at 
tiltak i og ved sjø skjer på høst og tidlig vinter eller at avbøtende 
tiltak er tilstrekkelige til å hindre negativ påvirkning på miljøet.  
 

Tas til orientering. Reguleringsplanen er et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø havn. 
Bodø Havn har søkelys på å tilrettelegge for fiskerinæring og har dialog med næringen.  
 
Tas til orientering og innarbeides i planen. 



7 Gårderiere - 
Moloveien 

Ønsker tilrettelagt for uteservering 
 
Innspillet viser mange illustrasjoner til bruk av planområdet med 
spesielt søkelys på Moloveien, Molorota og Sandkaia.  

Tas til etterretning. Planen legger til rette for uteservering i tråd med innspillet og innspill fra 
til forprosjektet. 
 
Tas til orientering. Planen søker å legge godt til rette for en kobling mellom bebyggelse langs 
Moloveien og gaterommet. Planforslaget vurderes å følge opp intensjonene som kommer 
frem innledningsvis i innspillet. 

8 Iris Salten IKS Iris har et langsiktig behov for å benytte Moloveien for inn og 
utkjøring fra Konrad Klausens vei for å kunne gjennomføre lovpålagt 
innsamling av husholdningsrenovasjon for eiendommer med 
adresse i Moloveien og Konrad Klausens vei. Utkjøring til 
Hålogalandsgata har en utforming som gjør at renovasjonskjøretøy 
ikke kan benytte denne.   
 
Det må være mulig å snu renovasjonskjøretøy i Molorota.  

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Planen for Kulturhavna innskrenkes til fasaden øst for Molostua. Dette må løses i plan for 
Molobyen. 

9 John-Anders 
Frøhlich 

På vegne av KOMPAN som verdens største leverandør av 
lekeapparater. Kan ta designoppgaver ut over standard sortiment.  

Tas til orientering 

10 Kystlaget Salta Parkering bak molostua må være en del av planen. 
 
Intensjonene i planen er ikke tilstrekkelig når det foreslås å fjerne 
sentrale elementer som båtutslipp og småbåthavn. 
 
Planen kan føre til privatisering av Moloveien 
 
Mener Molostua bør tas vare på og se på hvordan bygget kan 
brukes frem til 2024 og under Bodø 2024. 
 
Båtutsettet er viktig for brukere av havna 
 
Innspill om Molokroken 
 
Plassering av Kystlagets båter 
 
Adkomst til bryggene og parkering 
 
Sikring av adkomst til Faxen 

Dette er regulert gjennom områdeplan for Molobyen. 
 
Båtutslippet kan kun benyttes av mindre båter. Bodø Havn vil derfor heller bruke ressurser på 
å ruste opp båtutsett på Røvnikleira. Et båtusett som kan benyttes av alle båteiere. 
Intensjonen er å åpne opp området ved Molorota for allmennheten.  
 
Molostua er regulert i planen for Molobyen 
 
Planen legger til rette for aktivitet i Moloveien for hele Bodøs befolkning og besøkende. 
 
Båtuslippet kan kun brukes av noen få båteiere. Bodø Havn vil derfor ruste opp båtutsett på 
Rønvikleira slik at det blir et funksjonelt båtutsett som kan brukes av alle. 
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering 

11 Kystverket Kystverket har ingen spesielle merknader til oppstart Tas til orientering 



12 LUKS Det må i planen sees på byggenes plassering av varemottak samt 
inntak av tankøl til de som skal servere dette. Avstand en 
tankølslange når er 50 meter fra bilens plassering til påkobling 

Tas til orientering og innarbeides i planen.  

13 Bodø Fiskarlag og 
Bofisk AS 

Når Bodø kommune utarbeider ny reguleringsplan for Kulturhavna 
er de pliktige til å ta vare på forholdene for fiskerne og 
fiskemottaket til Bofisk AS på en betryggende måte. 
 
Kan akseptere at Moloveien stenges for personbiltrafikk. 
 
Ønsker at indre havn skal reguleres til fiskeriformål. 
 
Gangbro er uakseptabelt. 
 
Fraråder bystrand pga. marin leire og åpning av molo fordi det vil 
gjøre at moloen beskytter mindre mot dårlig vær. 
 
Bygningsmassen på moloen trenger en oppgradering. 
 
Fartøy blir større og større.  
 
Avhengig av å ha et tilfredsstillende fiskemottak. 
 
Adkomst til moloen bør kun tillates i tilknytting til næringsformål 
 
Lossepunkt ved Molostua og lossetraller videre utover bør etableres 
for å legge til rette for Bodø båtforening 

Tas til orientering.  
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering. Deler av havnen reguleres slik at fiske skal prioriteres 
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering.  
 
Tas til orientering. Planen legger til rette for en oppgradering. 
 
Tas til orientering. Bodø Havn har satt maksgrense på største tillatt størrelse.  
 
Tas til orientering. Planen skal legge til rette for fiskemottaket.  
 
Tas til orientering. Dette er innarbeidet i planen.  
 
Tas til orientering.  

14 Nordland 
Fylkeskommune 

Ber om at kommunen viser til vurdering om tiltaket omfattes av 
forskrift om konsekvensutredninger og at denne kommer frem ved 
høring og offentlig ettersyn. 
 
Viser spesielt til kapittel 8 i gjeldende Fylkesplan for Nordland 
herunder 8.2, 8.4, 8.5 og 8.6. 
 
Viser til at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en 
trafikkanalyse ifm. stenging av Moloveien, og at det kan være et 
alternativ å stenge gata deler av året.  
 
Så langt fylkeskommunen kjenner til er det ikke planforslaget i 
konflikt med verneverdige kulturminner.  
 

Tas til følge og innarbeides i planen. 
 
 
 
Tas til følge og innarbeides i planen. 
 
 
Trafikkanalyse i forbindelse med planarbeid for Molobyen beskriver også konsekvenser ved 
stenging av Moloveien. Konklusjon fra denne er tatt inn i planbeskrivelsen. Den ligger også 
vedlagt planbeskrivelsen.. 
 
 
 
Tas til orientering 



Generelle bemerkninger: 
- Forventer at kommunen legger til grunn FN’s 

bærekraftsmål 
- Plan bør ta hensyn til fremtidige klimaendringer 
- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for 

alle grupper 
- Ber om at fremtidige bygninger og tiltak oppføres med 

tanke på fremtidige klimaendringer, reduksjon av 
energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør vurderes 

- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Planleggingen 
bør vektlegge sikring av områder der barn og unge ferdes, 
og tilstedeværelse kan utgjøre særlig risiko for liv og helse.  

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise 
hensyn til de estetiske forhold jfr. Plan- og bygningslovens 
§ 1-1 

- Viser til naturmangfoldloven § 7 jf. naturmangfoldloven § 
8 – 12.  

- Viser til vannforskriften § 12.  

 
 
Tas til orientering 

15 NVE Generell tilbakemelding Tas til orientering 

16 Ola Sakshaug - Stiller seg bak reservasjon mot bro over indre havn.  
- Må vurdere om Moloveien i østre del skal være bilfri.  
- Bryggen i Molorota benyttes av eldre båteiere som bor i 

nærheten av bryggen. Tilbudt plass i Rønvika vil være et 
tilbakesteg for de det gjelder. Spør om det kan være en 
mulighet med å ha noen private båtplasser og plass til 
næring og kultur 

- Molorota med trekai og båtutsett trenger en 
oppgradering. Viktig å se verdien av dette. Viktig område 
hvor det er anledning for å komme helt ned til sjøen.  

- De lave treskurene på moloen er slitte og har behov for 
oppgradering. Skissert bygging av tilsvarende bygg i 
forlengelsen fremstår som god ide for næringsvirksomhet 
hvor maritim aktivitet vil passe inn. Må ikke bygges høyt 
slik at disse tar utsikt fra Moloveien.  

- Biltrafikk til moloen kan være begrenset til varelevering 
for næringsdrivende, noen HC-plasser og renovasjon. Mye 
trafikk fra båteiere frem til bommen i dag. Bør kunne løses 
med utlån av trillevogner i Molorota.  

Tas til orientering 
Det er ikke vurdert å stenge av den delen av Moloveien som det refereres til.  
Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
Parkeringsplassen er tatt ut av planen og må dermed løses i denne planen. 



- P-plasser bak Molostua påvirkes betydelig av plan for 
Molobyen.  

- Innspill som omhandler Molostua 
 

 
Molostuen ligger inne i plan for Molostuen.  

17 Lars og Petra 
Næss 

Å fjerne båter i Molorota til fordel for flytende sauna og scene er 
totalt misforstått med hva som hører hjemme i en havn. Båtene i 
Molorota er bidrar til glede for alle båt- og havneinteresserte som 
går forbi.  
 
Det er en viktig del av livet til ca. 60 båteiere med familier der 
snittalderen for eierne er høy. Det spørres om å fortrenge disse for 
badstuefesting for 20 + årgangen og noen få sceneopptredener er 
aldersdiskriminering.  
 
Badstue er alt etablert utenfor Bryggerikaia. Peker på muligheten 
for saunaanlegg på utsiden av moloen hvor det er tilgang på rent 
vann.  
 
Kajakkpadling egner seg ikke i indre havn eller på utsiden på grunn 
av mye bølger. Det finnes alt et miljø for kajakkpadlere i Kvalvika. 
 
Bodøs identitet er knyttet til det maritime elementet og ikke 
badstukultur eller scenekunst.  
 
 

Planen legger til rette for fleksibelt bruk av havneområdet. Planen skal legge til rette for en 
mer aktiv bruk av sjøområdene tilknyttet  
 
 
 
Hensikten er å legge til rette for at området kan brukes av alle – uansett alder.  
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
Tas til orientering 
 
Tas til orientering 

18 Sametinget Generell tilbakemelding som omhandler håndtering av samiske 
kulturminner 

Tas til orientering 

19 Statens vegvesen Henviser til N100 for å oppnå god trafikksikkerhet og 
fremkommelighet og V129 som gir gode råd og løsninger slik at flest 
mulig av de bilfrie områdene kan benytte de bilfrie områdene 

Tas til orientering 

20 Steinar Skogstad Småbåthavna er blant Bodøs mest kjente og likte bykvaliteter. Et 
felleseie som nærmest som hellig grunn å regne 
 
Planoppgaven dreier seg om småbåthavnen.  
 
 
 
 
Legg vekk navnet kulturhavna eller la i det minste navnekomiteen se 
på saken 

Tas til orientering 
 
 
Planen skal regulere offentlig areal, i hovedsak landareal. Planen er et samarbeid mellom 
Bodø kommune og Bodø Havn KS, hvor Bodø Havn KS disponerer over bruken av havneareal. 
Det er ønskelig å legge til rette for en mer åpen bruk av området i Molobukta. Henholdsvis 
Gjestebrygge eller andra aktiviteter som kan få opp aktiviteten i indre havn.  
 
Kulturhavna er navne på planen og ikke planområdet 
 



 
Viser til statistikk som viser at det er kaldt i Bodø. Ønsker derfor ikke 
Badestrand på utsiden av moloen, men ønsker solplasser langs 
Moloen. Ta vare på de fine dagene samtidig som bymiljøet innrettes 
for ruskeværet.  
 
Bør minne oss på at vi kan dyrke egen kultur og identitet, ikke ape 
etter andres påfunn. Rariteter som flytende badstuer, Bør Oslo og 
Tromsø få være alene om.  
 
 

 
Innspill om badestrand og solplasser tas til orientering. Det finnes mange eksempler på 
innretninger som legger til rette for byliv både i godt og dårlig vær. Planen legger til rette for 
at det kan etableres klimabeskyttet bevertning innenfor Moloveien.  
 
 
 
Tas til orientering.  

21 Svein Erik Berg (to 
innspill som 
oppsummeres 
som ett) 

Forventer at Bodø Havn/Bodø kommune ser verdien i at båtfolket 
har det bra og at båtfolket kan fornemme at også deres kultur blir 
tatt vare på som en ressurs for byen. 
 
Havna trenger ikke fremmedelementer for å bli mer severdig. 
Meningsløst å fjerne 52 av de beste båtplassene i havna til fordel for 
noe som kun kan benyttes noen dager i året 

Tas til orientering.  
 
Tas til orientering. Båteierne vil få tilbud om nye plasser.  

 


