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        Alf Jentoft 
        Melhusvegen 346 A 
        7224 Melhus 
 
 
        Melhus, 17.02.2022 
 
 
2020/5962 
Kommentar vedr. nytt forslag til kommuneplanens arealdel for Bodø Kommune.  
Gjelder gnr. 59 bnr. 7 i Kvalvåg. 
 
Området eies i fellesskap av undertegnede – Alf Jentoft – og min bror, Svein Jentoft.  
 
Etter det vi forstår vil det i kommuneplanen komme forslag om at ovennevnte 
eiendom omreguleres fra å være regulert til boligformål til regulering til LNF-område. 
Vi ber om at området fremdeles blir regulert til boligområde med mulighet for spredt 
boligbygging med enkelte småhus/eneboliger. 
 
Området har en størrelse på ca 14 mål beliggende mellom riksveien og sjøen. 
Området var opprinnelig nærmest myr med bergrabber ned mot sjøen. Det er ikke - 
og har ikke vært - dyrket. Området var i gamle dager en husmannsplass under 
Kvalvåg gård (kalt Iver-plassen). 
 
I forbindelse med ny hovedvannledning til Bodø, måtte vi avstå grunn til vannledning 
og sykkelvei. Etter avtale med entreprenør, ble det deponert masser på området. 
Dette var i hovedsak grus – til dels grov. I tillegg ble en liten bekk gjennom området 
lagt i rør. Området ble planert, de deponerte massene ble dekket med matjord og 
tilsådd slik at det senere ble mulighet for å legge ut boligtomter. Vi har for tiden gitt 
tillatelse til at en hesteeier kan la hester beite der om sommeren. 
 
En større utbygging av området er lite aktuelt. Det er derimot mulighet for enkelte 
(anslagsvis 4 – 6), svært interessante tomter for eneboliger - særlig ned mot sjøen. 
For noen år siden kom en arkitekt med forslag til noen meget interessante tomte- og 
byggeforslag på området. Dette var ikke aktuelt da, men kan bli det senere. Det kan 
også nevnes at det er dypt vann utenfor området med mulighet for kai/brygge og/eller 
marina. 
 
Området kan etter det vi kan se neppe være særlig interessant hverken som 
jordbruksområde eller som natur og friluftsområde, hverken med tanke på størrelse 
eller beliggenhet. Det vil derimot være mulig for noen få meget interessante 
eneboligtomter. Vi ber derfor om at regulering til spredt boligbygging beholdes. 
 
Mvh 
Alf Jentoft 



From: Anders Westlund[goj-aw@bodo.online.no]
Sent: 09.01.2022 09:42:36
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: 2020/5962. Kommunenes arealplan - Lille Hjartøy mv 
TIL BODØ KOMMUNE
 
Jeg heter Anders Westlund. Jeg sitter og ser på forslag til ny arealdel for kommuneplanen. Her 
er noen umiddelbare innspill fra meg:
 
Alternativene for Lille Hjartøy
Lille Hjartøy er veldig fin å se på fra byen/sentrum og gjør det positivt å vandre på moloen, langs 
havna mv. Jeg mener det er viktig å bevare denne utsikten fra sentrum.
 
Av de 2 foreslåtte planalternativene for Lille Hjartøy vil jeg absolutt foretrekke det hvor 
næringsområdet tas ut og erstattes av landbruks-, natur-, og friluftsområde samt reindrift. Slik 
disse næringsområdene er planlagt nå så skal de ikke synes fra sentrum. Men erfaring fra andre 
steder viser at når slike næringsområder først har etablert seg (og all grunnleggende 
infrastruktur er utbygd og betalt), så har de ofte spredt seg utover det området som var den 
opprinnelige begrensningen for etablering. I tilfellet Lille Hjartøy er jeg altså redd for at hvis det 
først etableres næringsvirksomhet der, så vil den etter hvert vokse utover og etter hvert komme 
i synslinjen for folk som ønsker å tilbringe en godværsdag i sentrum (meg selv inkludert).
 
Annet

 For områdene Børvatn og Valnesvatnet (og kanskje flere steder?) oppgis dette prinsippet 
som begrunnelse for at områdene avsatt til fritidsbebyggelse foreslås endret fra fritidsbebyggelse 
til LNFR «ikke er ønskelig å legge til rette for fritidsboliger i områder uten infrastruktur». Jeg vil bare 
si at jeg støtter dette prinsippet.

 Så en liten skrivefeil. På side 27 i endringsnotatet står: «Fritidsbebyggelse vest for Misvær 
(Rognlivann m.fl.)». Jeg vil gjøre oppmerksom på at Rognlivann ligger øst for Misvær.

 
Dette var altså mine umiddelbare innspill, jeg vil kanskje sende inn flere når/hvis jeg har studert 
forslaget til ny kommuneplan litt bedre.
 
Hvis dere ønsker å snakke med meg kan jeg vanligvis treffes på telefon 900 85 806.
 
Med vennlig hilsen
 
Anders Westlund
 
*************************************
Anders Westlund
Adresse: Haugstuveien 7, 8010 BODØ.
Tlf: 900 85 806. Epost: goj-aw@bodo.online.no.
*************************************
 

mailto:goj-aw@bodo.online.no


Fra: Anne Voith[anne.voith@kdi.kongsberg.com]
Sendt: 17.01.2022 11:34:57
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: anne@vcode.no[anne@vcode.no];Vidar Andreassen - KAM Drift / Prosjekt 
(va@glamox.com)[va@glamox.com];Håkon Andreassen[hakan@trondelagfylke.no];
Tittel: Uttalelser til kommuneplanens arealdel 2020/5962 

I forbindelse med høring til Bodø Kommunes arealplan for 2022-2034, så ønsker vi som grunneiere å 
komme med innspill til planene på Tverlandet. 
 

1. Område Tverlandet – Lauvlia Gnr. 70, Bnr 33  ønskes omgjort fra LNRF til boligformål. Foreslår 
også at juridisk byggegrense settes langs tomtegrensen istedenfor å dele den lille teigen.  

 
Argumenter: 

 
LNFR: Teigen er på kun 2 582 m² og var tidligere utmark for gården Haugen som ikke eksisterer 
lengre, det er således ikke lenger grunnlag for å ta hensyn til «gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag». Vi ser at grunneier på nabo-tomt (70/10), ved Gudmund 
Andreassen også har kommet med innspill om å få gjort om sin teig til boligformål. Merk at dette 
er mindre delvis gjengrodde teiger til gård og gårdsdrift som ikke eksisterer lengre. Arealet har 
umiddelbar nærhet til togstasjon og vil passe ideelt for tog-pendlere og ergo kunne gi reduksjon 
av bilbruk. 
 
Juridisk bebyggelsesgrense: Denne er i dag strekt over teigen og reduserer ca. 500m2 av 
totalarealet på 2 582m2. Vi foreslår at denne av praktiske hensyn endres til å gå langs 
tomtegrensen i stedet for slik den er trukket opp nå. 

 
 

2. Område Tverlandet – Torvmyrhaugene Gnr 70, Bnr 33 foreslås omgjort fra LNFR til hytte- eller 
boligformål. 
 

Argumenter: 
 

Bakgrunnen for forslaget er det samme som for punkt 1). Tidligere gårdsdrift opphørte for over 50 år 
siden, tidligere gård er allerede omgjort til boligbebyggelse på Tverlandet og det aktuelle arealet på 
68 237 m² ønskes nå benyttet til hytte- eller boligformål. Arealet har nærhet til hovedvei og har fin 
utsikt. Det kan således være godt egnet for  hyttebebyggelse, alternativt for boligbebyggelse på sikt. 
 
 
Innspill er innsendt på vegne av grunneiere: 
Anne Vibeke Andreassen Voith
Håkon Andreassen
Vidar Andreassen 
 
Med vennlig hilsen
Anne Voith
Tlf: 480 84 640
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Advokatfirmaet Aasgardr AS, org.nr. 922293635  
Besøksadresse: Arnøyveien 46, 8135 Sørarnøy 

Postadresse: Postboks 6, 8134 Sørarnøy 

Tlf: 468 86 243, e-post: post@aasgardr.no 

   

Onsdag 16.02.2022 

Byutvikling 

Pb. 319 

8001 Bodø 

  

Vårt saksnummer: 013-2022                                      Deres referanse; 2020/5962 

 

UTTALELSE OG PREJUDISIELL KLAGE TIL HØRING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2034 – 

GNR./BNR. 97/3 - FORSLAG TIL ENDRING AV UTBYGGINGSFORMÅL - OPPHEVELSE AV GJELDENDE 

REGULERINGSPLAN 

Undertegnede representerer Anne-Iren Dahl i forbindelse med at kommunen har fremmet forslag 

om endring av utbyggingsformål for eiendommen gnr./bnr. 97/3. 

Angjeldende eiendom ligger innenfor hyttefelt 34 – Malmskaret hytteområde, der min klients far fikk 

utarbeidet reguleringsplan som åpner for fradeling/punktfeste og oppføring av flere fritidsboliger - 

som fortsatt er gjeldende.  

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 12.06.1984.  

Angjeldende reguleringsbestemmelsene vises det til midlertidige reguleringsbestemmelser datert 

30.01.84 som vi forstår er gjeldende bestemmelsene fra planvedtaket av 12.06.1984. 

Innen reguleringsplanområdet tillates oppført maksimalt 12 nye hytter i tillegg til det som den gang 

var 2 eksisterende hytter. Det er solgt 6 hyttetomter noe som medfører at forslag til endring av 

utbyggingsformål i ny kommuneplan vil medføre at grunneier fratas retten til å oppføre ytterligere 6 

fritidsboliger. 

Dette medfører et betydelig økonomisk tap og begrenset utbyggingsadgang for grunneier, og 

begrenser med sikkerhet også utbyggingsalternativer for eksisterende hytteeiere. 

Undertegnede er gjort kjent med at Bodø kommune nå antakeligvis fremsetter flere liknende 

endringsforslag for allerede regulerte områder avsatt til fritidsbebyggelse, og således i praksis synes 

å ha til formål å terminere flere eksisterende reguleringsplaner i Bodø kommune fra eks. spredt 

fritidsbebyggelse til LNFR-område. 

Vi antar at kommunen tolker Grunnloven § 105, som fastslår at enhver avståelse av eksisterende 

rettigheter som utgangspunkt skal erstattes fullt og helt av offentlige myndigheter, på samme måte 

som vi tolker grunnlovsvernet. 

mailto:post@aasgardr.no
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Vi antar videre at kommunen er enig i at plan- og bygningsloven (plbl.) legger opp til at inngripen, 

eller mer presist sagt, opphevelse av eksisterende reguleringsplan – forutsetter at kommunen 

erstatter økonomiske tap fullt og helt. Eller alternativt, noe vi kommer tilbake til, faktisk lar tidligere 

reguleringsplaner ligge slik at man respekterer de rettigheter private parter faktisk har blitt innvilget 

- ofte gjennom omfattende og arbeidskrevende planprosesser.  

Plan- og bygningsloven har som kjent egen bestemmelse om opphevelse av reguleringsplan  

i § 12-14. Og som utgangspunkt kommer selvsagt ekspropriasjonsbestemmelsene til anvendelse jf. 

Lovens kapittel 16. Det er her på sin plass å ta inn definisjonsbestemmelsen i plbl. § 16-1, vår 

understrekning, som lyder: 

“Ekspropriasjon foreligger etter denne loven når eiendomsretten til fast eiendom eller til 

bygning eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot 

erstatning etter skjønn, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast 

eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn.” 

Poenget vårt bør nå være åpenbart.  

Kommunens valgte løsning om å gå inn for å totalt fjerne etablerte rettigheter via gyldig 

reguleringsplan – må for det første som minimum forutsettes å ha vært nøye gjennomgått fra 

kommunens side.  

Kommunens politikere skulle for det andre vært eksplisitt orientert om nettopp denne 

problemstillingen og hvilke omfattende konsekvenser slikt valg faktisk vil kunne medføre, herunder 

skulle hensynet til offentlighetens tillit til det offentlige og folkets vern mot politisk desimering av 

eksisterende rettigheter overfor de borgerne politikerne skal jobbe for – ha vært inngående vurdert. 

Husk at konsekvensen av dette forslaget, som antakeligvis gjelder langt flere enn min klient, også har 

en klar politisk slagside.  

Om vi tillater oss å spisse kritikken noe - så fremstår kommunens rent faktiske opphevelse av 

eksisterende reguleringsplan – der realiteten er at området “vernes” og underlegges LNFR-

kategorien med de betydelige begrensninger dette gir, som åpenbart politisk motivert fra en agenda 

som vi ikke kan se kommunen har redegjort for overfor denne side eller kommunens borgere 

forøvrig. 

Vi er så langt ikke forelagt bevis på at denne helt prinsipielle kursendringen som ut fra norsk 

plantradisjon og som for det norske folks del rent faktisk - berører helt grunnleggende 

rettighetsoppfatning sett opp mot hva myndighetene skal kunne gjøre og ikke kunne gjøre av 

inngrep overfor borgerne, – har vært tilbørlig synliggjort og drøftet i forbindelse med planprogram, 

planbeskrivelse og for angjeldende problemstilling også i forbindelse med konsekvensutredningen.   

Det vises her til at fellesbestemmelsene for planprosesser plbl. § 4-1 andre ledd fastslår, vår 

understrekning, at: 

“Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med 

varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.” 
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At virkningene av en slik karakter som i dette tilfellet skal undergis særskilt vurdering følger 

eksempelvis av plbl. 4-2 første ledd, vår understrekning: 

 

“Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 

beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 

retningslinjer som gjelder for området.” 

Det grep kommunen her tar er faktisk så spesielt at vi hadde satt pris på å få avklart fra kommunens 

side om man faktisk har fastsatt et strategisk mål, via kommunal planstrategi jf. plbl. § 10-1 mv., om 

å jobbe for å få opphevet flere gjeldende reguleringsplaner for fritidsformål - ved foreslått endring 

av utbyggingsformål - til LNFR. 

Vi ber her, av interesse også for vår sak, om å få avklart antallet tilsvarende tilfeller der kommunen i 

praksis opphever tidligere reguleringsplaner/reguleringsformål eksempelvis fra område avsatt til 

fritidsbebyggelse til LNFR-område. 

Så tilbake til poenget angjeldende rettsvirkningen av kommuneplanens arealdel og hva som faktisk 

blir konsekvensen i fall kommunen går for å endre reguleringsformål til LNFR-område. 

Vi viser da til plbl. § 11-6 og den relevante lovkommentaren til plandelen, under kapittel 11; 

Rettsvirkningen av arealdelen som hitsettes. Se særlig vår understrekning: 

“Ordinært vil rettsvirkningen av planer først og fremst knytte seg til gjennomføringen av nye 

tiltak etter § 1–6, men planbestemmelser kan også innebære at en virksomhet får skjerpede 

krav og nærmere rammer. Det kan f.eks. settes arealgrenser for et massetak. Det kan stilles 

nærmere krav til utøvelsen av en igangværende virksomhet for å begrense støy og utslipp ut 

fra nye normer eller for å ta hensyn til fugle- og dyreliv eller behovet for å unngå unødig støy 

i natur- og friluftsområder. Andre eksempel på regulering av igangværende virksomhet er 

regulering av ferdsel som omtalt i merknaden til § 11–11 nr. 6, eller restriksjoner på ferdsel 

og virksomhet i områder som er lagt ut til nedbørsfelt for drikkevann. 

En eiers frihet til å råde over sin eiendom er regulert på mange måter i vårt samfunn 

gjennom lover og forskrifter, og uten en individuell saksbehandling. Det er særlig i det 

tilfellet at kommunen gir bestemmelser som virker spesielt tyngende i forhold til enkelte 

grunneiere, og i forhold til eksisterende virksomhet, at det kreves en prosess hvor 

rettighetshaverne har fulle partsrettigheter, adgang til klage mv. Ordinært vil det være et 

krav om reguleringsplan for å fastsette bestemmelser som spesielt rammer en enkelt eller en 

liten gruppe av grunneiere eller rettighetshavere. Grunnen til dette er blant annet at 

kommuneplanens saksbehandlingsregler ikke er grundige nok i slike tilfeller. 

Reguleringsplan må også benyttes i tilfeller som er så inngripende at det kan bli snakk om 

erstatning for rådighetsinnskrenkinger etter de alminnelige rettsgrunnsetninger som gjelder 

for dette og når gjennomføringen av planen er avhengig av ekspropriasjon. Dette er 

nødvendig der det offentlige ønsker å erverve eiendomsretten til et areal eller til å etablere 

et grunnlag for å begrense eller stanse en igangværende virksomhet på en måte som de 

ellers ikke har rettslig grunnlag for. 

Det vil også være mange situasjoner der det vil være fornuftig for kommunen å utarbeide 

reguleringsplan når det skal legges opp til betydelige endringer i eksisterende virksomhet, 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kdd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-6-tiltak/id556735/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kdd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-11-bestemmelser-til-arealformal-ette/id556787/
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selv om dette ikke formelt kreves. Da vil prosessen være grundigere, og planvedtaket vil få 

en mer varig rettsvirkning. Det vil ligge en stor effektiviseringsgevinst i å avklare forhold i 

plan framfor enkeltsak, og bedre mulighet for lik forvaltningspraksis i likeverdige områder.” 

Vår konklusjon er at det inngrep kommunen her foreslår å gjennomføre i etablerte rettigheter - i 

samsvar med gjeldende reguleringsplan - som utgangspunkt er ulovlig myndighetsmisbruk.  

Om det nå skulle vise seg at kommunen har latt dette svært inngripende forslaget for angjeldende 

eiendom passere gjennom planprosessen, og eventuelt også har gjort det samme for flere 

rettighetshavere, uten at det har vært foretatt en inngående vurdering - så har vi en utfordring 

angjeldende felles rettsforståelse. 

Alternativt så har kommunen gjort nøye analyser og drøftelser i samsvar med gjeldende regelverk og 

allerede avklart hvordan de har tenkt at rettighetshavere faktisk skal kompenseres? 

Om så er tilfelle ber vi om at slik oversikt, som skulle vært fremlagt for de spesielt berørte på et langt 

tidligere tidspunkt, snarest blir oversendt til undertegnede slik at vi får et bedre grunnlag for å 

vurdere denne sides rettsposisjon. 

Avslutningsvis ser vi grunn til å presisere at det følger av plbl. § 12-14 siste ledd, som gjelder endring 

og oppheving av reguleringsplan, at opphevelse av plan kan påklages jf. plbl. § 1-9 jf. 

forvaltningslovens regler. 

Vi tar oss således den frihet at vi fremsetter samtidig prejudisiell klage i fall kommunen faktisk skulle 

vedta å endre utbyggingsformål fra fritidsbebyggelse til LNFR-område, og vi anmoder 

administrasjonen på det sterkeste å synliggjøre overfor kommunens rådmann og kommunens 

politikere at vår påstand er at angjeldende forslag, og eventuelle liknende forslag – vil kunne 

medføre betydelig ekstra ressursbruk i forbindelse med rettslig avklaring og påregnelig økonomisk 

krav overfor kommunen. 

Vi minner her også om at kommunen i sitt saksfremlegg nå er pliktig til å redegjøre hvordan 

virkningen av planen og innkomne uttalelser til planforslaget faktisk har vært vurdert, og hvilken 

betydning disse er tillagt ved vedtaket jf. Plbl. § 11-14 annet ledd. 

Vi ber helt til sist at kommunen ved slik vurdering, og svar til oss, også tar stilling til følgende 

spørsmål: 

• Hvor kommer forslaget om endring av utbyggingsformål fra eksisterende reguleringsplaner 

til LNFR-formål fra?  

• Kommer forslaget fra kommunens planstrategi?  

• Beror forslaget på et politisk ønske, eller er forslaget fremmet av administrasjonen eller 

andre - og i såfall av hvem?  

• Hvorfor har kommunen, slik vi har forstått det, inntatt en rekke liknende forslag om endring 

til LNFR-formål - som berører en rekke andre rettighetshavere - når kommunen må ha 

forstått hvilke betydelige konsekvenser slike endringer vil få for grunneiere og 

rettighetshavere?  

• Under forutsetning av at det er fremmet flere liknende forslag til endring overfor flere andre 

rettighetshavere, så reiser det seg et stort og viktig prinsipielt spørsmål; - har politikerne fått 

tydelig kommunisert hva disse endringene faktisk vil kunne medføre angjeldende økonomisk 

kompensasjon om slike inngrep blir ansett ulovlig og erstatningsbetingende?  
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• Har kommunen for angjeldende endringer rent faktisk lagt opp til en bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av et helt prinsipielt tema som berører 

mange, og som også ligger i kjernen av det offentliges ekspropriasjonsadgang sett opp mot 

Grunnlovsvernet og den alminnelige rettspolitiske oppfatning? 

• Har formålet her faktisk vært å utslette en rekke eksisterende reguleringsplaner og 

medfølgende rettigheter, og i så fall ut fra hvilken agenda? 

Det anmodes om hastebehandling og svar slik at denne side kan få avklart sin rettsposisjon. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Svein-Roar Aas 

Advokat  



Fra: Ann-Kristin Evjen[annevjen@online.no]
Sendt: 20.02.2022 21:50:26
Til: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no]
Kopi: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no];
Tittel: 2020/5962 

Hei. Vedlagte bilder gjelder 110/3. på bildet der markøren står, koordinat 67,19387 N 14,44462 
Ø, ønsker vi at det orange feltet går rett opp fra nersida av veien og til det treffer orange felt mot 
venstre, slik det er på de to andre bildene, som er fra tidligere kommunedelsplaner. Arealet er 
ikke dyrkbart, og har ei naturlig avgrensing mot dyrka marka med ei lita elv. Håper det ble 
forståelig, men ring meg gjerne hvis det er spørsmål. Det er min mor på 87 år, Karen-Anna 
Karlsen som står som eier av 110/3, så jeg sender dette på vegne av henne. 
Med hilsen
Ann-Kristin Evjen
90066657







Arnstein Brekke 
Ch. D. Kohmanns veg 1 
8250 Rognan 

19. februar 2022 
 
Bodø kommune 
Byplan 
 
 
 
 
KOMMENTAR TIL FORESLÅTT KPA FOR BODØ 2022-2034 
GNR 205/8 OMRÅDET «NORD FOR LJØNESMYRA» 
 
Det vises til mitt innspill til arealplanen, som i konsekvensutredningen for arealplanen er 
omtalt som "Nord for Ljønesmyra".  
 
Jeg ber om at forslaget om et boligområde her opprettholdes.  
 
Jeg understreker at området bare gir anledning til å bygge noen få boliger, og noen få naust. 
Det er mitt inntrykk at konsekvensvurderingen er foretatt med utgangspunkt i at dette er en 
stor utbygging, og store inngrep, noe det altså ikke er.  
 
Min motivasjon er å legge til rette for noen få boliger, bygge naust - det er mangel på egnede 
plasser i området, og rydde etter grustakene.  
 
Jeg velger å kommentere med utgangspunkt i merknadene som er gitt i 
konsekvensvurderingen, viser til side 41 i denne. Overskriftene og uthevet tekst er gjengitt fra 
utredningen: 
  
Naturmangfold:   
"...omfatter del av et større sammenhengende skogområde med lite inngrep" 
 
At det er lite inngrep i området er etter mitt syn ikke en riktig beskrivelse når det gjelder den 
aktuelle teigen. På oversiden av fylkesveien er det et grustak, og dels steinfylling fra 
grustaket. Det er et stort nedlagt grustak på naboeiendommene, i nordøst. På nedsiden av 
fylkesveien er det en stor steinfylling der det meste av stor stein fra begge grustakene er lagt.  
Disse inngrepene er for øvrig fra før jeg overtok eiendommen og tilrettelegging for boliger og 
naust er etter mitt syn en anledning til å rydde opp og forskjønne området.  
 
Klima og forurensning: 
"Skog med høy bonitet gir store utslipp ved utbygging. Lang avstand til skole og andre 
sentrale funksjoner gir økt transportbehov. Middels negativ konsekvens".  
 
Det er lite skog på området, som skyldes grustaket og steinfyllingen nevnt 
ovenfor.  Klassifiseringen "høy bonitet" er registrert fra før disse inngrepene, og gir ikke en 
riktig beskrivelse av området slik det er i dag. Det er ikke riktig at tiltaket gir "store utslipp".  
 
Det er bare plass til noen få boliger på dette arealet. Virkning på grunn av økt transportbehov 
er svært små. 



 
Bomiljø og attraktivitet 
"Utenfor bebygd areal på Ljønes. Lang avstand til skole, kollektiv og andre sentrale 
funksjoner".  
 
Området ligger 150-200 meter unna bebyggelsen i Kristenhågen boligfelt, som hører til 
Ljønes. Det er ca 350 meter til nærmeste bebyggelse på Kvikstad.  
 
Det er 11 km til skole og barnehage.  
 
Jeg vurderer ikke at dette er særlig lange avstander.  
 
Det er kollektivtilbud langs fylkesveien.  
 
Teknisk infrastruktur (VA og vei) 
"Nært vei, men ikke VA-tilkobling i området. Liten negativ konsekvens. Ingen 
infrastruktur til evt. naustområde. Middels negativ konsekvens".  
 
Vannledningen fra Kvikstad og Ljønes vannverk går allerede gjennom nedre del av 
eiendommen, så opplysningen om manglende tilkopling til vann er ikke riktig.  
 
Det er generell adgang til å bruke slamavskillere i området, og biologiske renseanlegg kan 
også benyttes.  
 
Det er ikke behov for annen infrastruktur enn vei og evt strøm til et naust, og det er jo lett å få 
til her.  
 
Bodø kommunes målsetninger med planarbeidet 
"Tilrettelegging for nye områder for bolig utenfor bebygde områder/tettsteder er ikke i 
samsvar med kommunens målsetninger".  
 
Jeg kan forstå dette om det gjelder store boligfelt med konsekvenser for kommunal 
infrastruktur, men i dette tilfellet er det kun snakk om ytterst få boliger, som kan styrke 
bosettingen i et utsatt område der det allerede er bosetting og nødvendig infrastruktur.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arnstein Brekke 
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KOMMENTAR TIL FORESLÅTT KPA FOR BODØ 2022-2034 
GNR 223 BREKKE - OMRÅDE AVSATT TIL SPESIALOMRÅDE 
 
I gjeldende plan er området avsatt til spesialområde, mens i forslaget til ny plan er området 
foreslått omgjort til LNFR. I plandokumentene ser forslaget om endring ut til å være omtalt 
slik: «Annet spesialområde sør for Vestvatn tas ut og avsettes til LNFR».  
 
Jeg vil foreslå at planstatus opprettholdes slik det er i gjeldende plan.  
 
Rett til å fradele tomt er etablert som arv for meg i en avtale mellom min bror Ole Lars 
Brekke og våre foreldre.  
 
Formålet er allment og framgår av de tidligere planene som var grunnlag for arealkategorien 
spesialområde.  
 
Alternativt kan området avsatt til spesialområde reduseres i utstrekning. Utenom bruk av 
eksisterende vei fra FV812 er det bare aktuelt med fysiske tiltak på et område på 4 mål, i 
henhold til avtalen. Hensikten med det øvrige arealet til spesialområde er å sikre omgivelsene 
og kulturminnene, særlig de sårbare ferdselsveiene.  
 
Søknad om fradeling med angivelse av det aktuelle arealet vil bli fremmet i nær framtid, slik 
at dette kan innpasses i revidert plan.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arnstein Brekke 
 
 
 
 
 
 



Fra: Arnstein Brekke[kulturarv@gmail.com]
Sendt: 20.02.2022 19:30:15
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Fwd: innspill sak 2020/5962 

Viser til mine innspill ved oppstarten av arbeidet med KPA 2022-2034. 

Etter det jeg kan se er ikke mitt forslag vist i vedlegg nr 2, del av eiendommen 205/8, vurdert i planen? Jeg 
fant det ikke igjen i konsekvensutredningen. 

Mvh Arnstein Brekke

---------- Forwarded message ---------
From: Arnstein Brekke <kulturarv@gmail.com>
Date: Mon, Jan 4, 2021 at 11:38 PM
Subject: innspill sak 2020/5962
To: Postmottak Bodø Kommune <postmottak@bodo.kommune.no>

For eiendommen 205/8. 

Vedlagt brev samt 4 vedlegg. 

Mvh Arnstein Brekke

mailto:kulturarv@gmail.com
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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8250 Rognan 
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Bodø kommune 

postmottak@bodo.kommune.no 

 

 

INNSPILL I SAK 2020/5962 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Innspillet gjelder eiendommen 205/8.  

1. Det foreslås at teigen markert i vedlegg nr 1 settes av til boligformål. Det foreslås at bukta og 

strandvollen nord for bebyggelsen på gården settes av til kombinert naust og en eller flere 

bygninger brukt til utleie, overnatting og servering. Begrunnelsen er behov for naust for 

denne eiendommen og for andre eiendommer samt ønske om å utvikle inntektsgrunnlaget 

for eiendommen.  

2. Det foreslås at teigen markert i vedlegg nr 2 settes av til boligformål. 

3. Det foreslås at teigen markert i vedlegg 3 settes av til område for fritidsboliger. Det er 

allerede 2 utgåtte tomter fra bnr 8 og 2 tomter fra bnr 16. Det er en viss mulighet for 

fortetting på bnr 8.  

4. Teigen vist i vedlegg 4 settes av til henholdsvis boligformål og område for bygging av naust.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arnstein Brekke 
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KOMMENTAR TIL FORESLÅTT KPA FOR BODØ KOMMUNE 2022-2034 
VEDR SOLHEIM HYTTEFELT – GNR 284/1 
 
Det vises til mitt innspill til arealplanen for denne eiendommen.  
 
Jeg ber om at forslaget om endret formål for en del av eiendommen opprettholdes.  
 
Jeg har justert forslaget om det aktuelle område med bakgrunn i kommentarene til mitt 
opprinnelige innspill, slik de framkommer i konsekvensutredningen til KPA.  
 
Bakgrunnen for forslaget er vurderingen av risiko for skredfare i øvre del av eksisterende 
planområde, som er kommet til etter at reguleringsplanen ble godkjent. Tanken er å flytte 
noen av de godkjente tomtene ned til det nye området nedenfor.  
 
Flytting av hytter til nedre del av området gir langt mindre eksponering av hytter enn i den 
bratte lia i øvre del av planområdet.  
 
Det berørte myr- og våtmarksområdet var uansett ikke ment for utbygging, og området er tatt 
ut av foreslått område.  
 
Skogen vil i hovedsak bli beholdt og ved å ikke bygge ut i øvre del av feltet er det samme 
mengde skog som evt går tapt. Siden det aldri er snakk om snauhogst vil utslippene fra skog 
her være relativt små og antakelig mindre enn ved konvensjonelt skogsbruk. Viser her til 
bestemmelsene i eksisterende plan om at det er tillatt med skjøtsel men ikke snauhogst 
innenfor planområdet.  
 
Nærhet til vassdrag vil følge de generelle bestemmelsene om 50 meters avstand og slik at det 
er i praksis er størst mulig avstand. Kartet er i denne sammenheng ikke presist tegnet men 
nærheten til vassdrag er jo generelle krav som følges opp i planprosessen. 
 
Ifølge kommunens utredning er nye områder for fritidsbebyggelse ikke tema for denne 
rulleringen» av KPA.  Jeg vil for det første argumentere for at dette kan vurderes som en 
justering av et allerede eksisterende område for fritidsbebyggelse og ikke et helt nytt område. 
For det andre finner jeg det klart urimelig om mitt innspill ikke vurderes ut fra sitt faktiske 
innhold og grunnlag men ut fra at temaet ikke er prioritert av kommunen.  
 
 



20.02.2022Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:2500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2022 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Bodø kommune - Kommuneplan - Høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034 - Innsigelse fra Avinor 

 
 
Vi viser til brev fra Bodø kommune, datert 07.01.2022 (ref. 2020/5962), vedrørende høring og 
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel (KPA) for Bodø 2022-2034. 
 
Avinor har uttalt seg i forbindelse med oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens 
arealdel ved brev av 25.01.2021 til Bodø kommune. 
 
 
1. Innledning  
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
 
2. Lufthavnarealer 
 
Vi registrerer at det arbeides parallelt med en egen kommunedelplan for Hernes som blant annet 
omfatter arealer for eksisterende lufthavn og ny lufthavn Bodø. Avinor leverer en særskilt uttalelse 
til denne kommunedelplanen. 
 
 
3. Restriksjonsplan og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Bodø lufthavn – Dagens 

lufthavn og ny lufthavn 
 
Restriksjonsplan og BRA-kart for dagens Bodø lufthavn er innarbeidet som hensynssone i juridisk 
bindende temakart 8 (TK8), sist oppdatert 13.10.2021, med tilhørende bestemmelse i § 11.1.3 i 
forslag til bestemmelser og retningslinjer, datert 04.11.2021. 
 
Restriksjonsplan for nye Bodø lufthavn er innarbeidet som hensynssone i juridisk bindende 
temakart 9 (TK9), sist oppdatert 24.10.2021. Vi ser at det på TK9 opereres med en horisontalflate 
(hinderflate) på kote 52 meter over havet (moh). Den riktige høyden på horisontalflaten skal være 
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kote 54 moh, og ble oversendt Bodø kommune i pdf- og dwg-format ved e-post av 12.10.2021. 
Avinor ber om at kommunen innarbeider riktig høyde på horisontalflaten i restriksjonsplanen for 
nye Bodø lufthavn. 
 
Etter det vi kan se er ikke BRA-kartet for nye Bodø lufthavn innarbeidet som hensynssone i juridisk 
bindende temakart 9 (TK9). BRA-kartet har byggerestriksjoner som også går utenfor planområdet 
for kommunedelplan for Hernes. Det er derfor viktig at kommunen innarbeider BRA-kartet som 
hensynssone i eget juridisk bindende temakart 9 (TK9) til KPA.  
 
Bestemmelse i § 11.1.3 i forslag til bestemmelser og retningslinjer, datert 04.11.2021, må justeres 
slik at den får med seg temakart 9 også: 
 

«Temakart 8 og 9 hinderflater viser de gjeldene høyderestriksjoner angitt med koter (sorte 
streksymboler) på restriksjonsplaner for eksisterende og ny Bodø lufthavn, Avinors 
tegninger ENBO-P-08 for eksisterende og ny lufthavn. For områder ……….….. 
…….. 
Temakart 8 og 9 byggerestriksjoner flyplass viser byggerestriksjoner rundt 
flynavigasjonsanlegg ved eksisterende og ny Bodø lufthavn. Alle søknader om ……………» 

 
 
4. Turbulensvurderinger ved eksisterende og ny Bodø lufthavn 
 
Bestemmelse knyttet til turbulens er tatt inn i § 5.1.2 i forslag til bestemmelser og retningslinjer. 
 
 
5. Farlig eller villedende belysning ved eksisterende og ny Bodø lufthavn 
 
Bestemmelse knyttet til farlig eller villedende belysning er tatt inn i § 5.1.2 i forslag til bestemmelser 
og retningslinjer. 
 
 
6. Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved eksisterende og ny Bodø lufthavn 
 
Bestemmelse knyttet til forebyggende tiltak mot «birdstrike» er tatt inn i § 5.1.2 i forslag til 
bestemmelser og retningslinjer. 
 
 
7. Flystøysoner 
 
Støysonene for dagens lufthavn er innarbeidet som hensynssone i juridisk bindende temakart 3 
(TK3), sist oppdatert 13.10.2021. Støysonene for ny lufthavn er innarbeidet som hensynssone i 
juridisk bindende temakart 4 (TK4), sist oppdatert 13.10.2021. 
 
Bestemmelse i § 11.2 i forslag til bestemmelser og retningslinjer, datert 04.11.2021, må justeres 
slik at den får med seg temakart 4 også: 
 

«Øvrige bestemmelser angående støy er gitt i § 1.7. Hensynssonene fremkommer av 
juridisk bindende temakart for støy (temakart 3 og 4).» 

 
 
8. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte endringer i planforslaget ikke gjennomføres, må dette brev sees på som en 
innsigelse fra Avinor, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. Endringene er basert på gjeldende 
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regelverk for sivil luftfart, jf. vårt brev av 25.01.2021 til Bodø kommune i forbindelse med oppstart 
av arbeidet med ny KPA. 
 
Avinor vil kunne ettersende restriksjonsplan og BRA-kart for nye Bodø lufthavn, i pdf- og dwg-
format, ved forespørsel (til post@avinor.no) fra kommunen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplan, flyplassutforming og kapasitet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Bodø kommune 
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Bodø kommune - Bane NORs uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel for Bodø 2022-2034 

Vi viser til brev datert 07.01.2021 vedrørende ovennevnte. 
 
Nordlandsbanen går gjennom Bodø kommune og ender ved Bodø stasjon. Nordlandsbanen er av 
nasjonal betydning for gods- og persontransport, og er en viktig forbindelse mellom 
Oslo/Trondheim og Nord-Norge. Nordlandsbanen, og særlig tilbudet på Saltenpendelen, spiller en 
viktig rolle som en del av kollektivtilbudet i regionen. I løpet av 2022 skal det nye signalsystemet 
ERTMS innføres på nordlige del av Nordlandsbanen. 
 
Arealformål nær Bodø stasjon 
Bane NOR har vurdert om noen av våre eiendommer nær Bodø stasjon, som i både gjeldende og i 
forslag til ny kommuneplanens arealdel er avsatt til baneformål, kan omdisponeres til byutvikling og 
avsettes til kombinert formål. Dette gjelder eiendommene gnr/bnr 138/3024, 138/3584, 138/3643, 
138/4265 og 138/4270, samt noe nærliggende areal på gnr/bnr 138/3583. Grunnet antatt økning i 
trafikk av både gods- og persontog i fremtiden, samt lengre togsett, vil det trolig bli behov for å 
etablere flere hensettingsplasser ved Bodø stasjon. Konkret arealbehov for dette er foreløpig ikke 
avklart, men deler av ovennevnte eiendommer kan komme i konflikt med et slikt behov. Bane NOR 
ber derfor om at ovennevnte eiendommer fortsatt avsettes til baneformål, noe som er i samsvar 
med planforslaget ved offentlig ettersyn. Vi er imidlertid positive til å se nærmere på eventuell 
justering av formålsgrenser i en reguleringsprosess på et senere tidspunkt, når jernbanens 
arealbehov er avklart.  
 
Arealformål langs jernbanen 
Vi konstaterer at vest for Tverlandet er areal langs jernbanen i hovedsak avsatt til baneformål med 
utgangspunkt i eiendomsgrensene mot Bane NORs eiendom. Øst for Tverlandet er det kun avsatt 
en smalere stripe med baneformål langs jernbanen. Her nevnes også Oteråga stasjon, hvor 
stasjonsbygget er avsatt til LNF-formål. Vi ber om at det gjennomgående i hele kommunen tas 
utgangspunkt i eiendomsgrensene mot Bane NORs eiendom når det avsettes areal til baneformål 
langs jernbanen. Dette på grunn av at Bane NOR har behov for arealet på vår eiendom for å sikre 
mulighet for drift, vedlikehold og utvikling av jernbaneinfrastrukturen. Det er også viktig at 
funksjoner og installasjoner tilknyttet jernbanen er innenfor baneformålet. 
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Hensynssoner eller temakart som berører jernbanen 
Enkelte hensynssoner eller temakart ligger nær eller over jernbanen. Vi forutsetter at dette ikke vil 
vanskeliggjøre drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen.  
 
Temakartet «antatt fremtidig vegføring» ser ut til å ligge nær og krysse jernbanen noen steder. 
Dette temakartet er uendret fra forrige kommuneplan. Vi ber om samråd med Bane NOR dersom 
nye vegsystem legges nær eller krysser jernbanen. 
 
Byggegrenser mot jernbanen 
Vi forutsetter at det i senere reguleringsplanlegging nær jernbanen reguleres byggegrense mot 
jernbanen. Vi viser her til jernbaneloven § 10. Jernbanelovens § 10 setter en generell byggegrense 
mot jernbane på 30 meter fra midten av nærmeste spor. Bestemmelsen har til hensikt å ivareta 
jernbanens muligheter til blant annet drift, vedlikehold og videre utvikling. Byggegrensen i 
jernbaneloven § 10 vil gjelde uavhengig av kommuneplanens arealdel.  
 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Bodø kommune 
Kopi:  
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
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Innspill Kommuneplanens arealdel 2022-2034 
 
Generelle kommentarer 
Norge har, gjennom klimaavtalen med EU, forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 
40% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå1. 2 Klimaloven slår fast at Norge i 2050 skal 
være et lavutslippsamfunn.  
 
Bodø Kommune har ambisiøse klimamål og målsetting om reduksjon av direkte utslipp av 
klimagasser med 70% innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. BE Varme støtter Bodø 
Kommunes miljøambisjoner. BE Varme utnytter i dag lokal returtreflis til lokal 
energiproduksjon og produserte i 2021 58 GWh. I Bodø Kommunes Klima- og energiplan 
(2019-2031) er tilrettelegging av fjernvarme og sikre tilknytningsplikt i takt med utbygging et 
tiltak for bærekraftig forvaltning av avfall.  
 
I Klimakur2030 er elektrifisering utpekt som det viktigste enkelttiltaket for å oppnå minst 50% 
reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå. Rapporten 
viser at elektrifisering står for 34% av det totale potensialet for utslippsreduksjon. 
Elektrifiseringen av samfunnet vil kreve en betydelig økt elektrisitets- og effekttilgang.  
 
Fjernvarme avlaster kraftnettet 
I Bodø Kommunes Klima- og energiplan (2019-2031) er effektbruken estimert til å øke med 
hele 42% frem mot 2030. Elektrisitet er høyverdig energi som burde benyttes til elektrifisering 
av samfunnet. Fjernvarme avlaster kraftnettet og tilgjengeliggjør elektrisitet og effekt til mer 
samfunnsnyttige formål. 
 
BE Varme leverer i dag fjernvarme innenfor vårt konsesjonsområde i Bodø. Våre 
beregninger viser at BE Varme avlaster kraftnettet lokalt med omtrentlig 10%. Nettselskapet i 
området har påpekt at det er ønskelig å utnytte dagens strømnett på en bedre måte. Dette 
kan gjøres blant annet med utnyttelse av fjernvarme som energibærer. 
 
BE Varme har i dag omtrentlig 1 mil med fjernvarmenett og ca. 125 tilknyttede bygg. 
Fjernvarmenett er infrastruktur med lang levetid (80 år +) og en energifleksibel 
oppvarmingskilde. I Stortingsmelding Energi til arbeid (2020-2021) er samspill mellom 
fjernvarme og kraftsystem utpekt som tiltak for å legge til rette for framtidig elektrifisering 
uten at forsyningssikkerheten svekkes3 
 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-
klimapolitikk/id2636812/  
2 Klimaendringer og norsk klimapolitikk - regjeringen.no 
3 Meld. St. 36 (2020–2021) - regjeringen.no 
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“Fleksibiliteten som fjernvarmeanlegg tilfører energiforsyningen, er med på å 
muliggjøre videre elektrifisering og dermed håndtere klimautfordringen vi står 
ovenfor.” 

Energiminister Marte Mjøs Pedersen 16.09.20214 
 

Utnytte spillvarme 
Utnyttelse av spillvarme er sirkulært og smart ressursutnyttelse. BE Varme har i dag 
en tilknyttet spillvarmekilde (Avinor kontrollsentral) og er i dialog om utnyttelse av 
flere potensielle spillvarmekilder. EUs energieffektiviseringsdirektiv 2012/27/EU setter 
krav til utnyttelse av spillvarme og OED har foreslått nye bestemmelser i energiloven 
som pålegger kost-nytte analyse for utnyttelse av spillvarme for visse anlegg. I 
rapporten Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og 
kjøling i Norge (8/2029) bestilt av NVE, er potensialet for utnyttelse av spillvarme 
utpekt som betydelig.  
 
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 
Bygg- og anleggssektoren står for omtrentlig 40% av verdens klimagassutslipp. Den 
tredje største utslippskilden i Bodø Kommune er utslipp fra bygg og anlegg; med over 
20% av totale utslipp fra forbrenning av anleggsdiesel5. De aller fleste byggeplasser 
har betydelig høyere energi- og effektbehov enn bygg i driftsfase og tilstrekkelig 
tilgang på fornybar energi på grønne byggeplasser vil komme til å bli krevende. 
Fjernvarme kan benyttes til teletining, støpevarme og byggvarme. Dette er moden 
teknologi som vil medføre betydelige utslippsreduksjoner, samtidig som høyverdig 
elektrisitet tilgjengeliggjøres til anleggsmaskiner etc. Fornybar energi til grønne 
byggeplasser må planlegges tidlig i utbyggingsprosjekter.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
BE Varme AS 
 
Eline Tomine Olafsrud 
Salgsleder 
BE Varme AS 
 

 
4 Energiminister Marte Mjøs Persen om fjernvarme og kjøling - YouTube 
5 Bodø Kommunes Klima og energiplan (2019-2031) 
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Hei 
Her kommer en felles innspill som gjelder Kommuneplanens arealdel 2022 - 20347 på 
Tverlandet området B13. Det er mange som ønsker å bevare denne kystnære perlen området. 
Innspillene kommer i tillegg til tidligere innspill som har kommet i saken. 
mvh på vegne av beboere på Tverlandet
Kenneth Viken



Innspill til Kommunedelplan for Tverlandet 
SAKSNUMMER 2020/5962 og området B13 
 
 
Et av området på Tverlandet, B13, er tiltenkt boligbygging. Dette 
mener vi bør omreguleres til friluftsområde.  
Dette er blant de siste kystområdene vi har på Tverlandet som ikke er 
bebodd og som i dag brukes til 
friluftsliv, tur- og rekreasjonsområde.  
Området inneholder et jorde og en fjellrabb, og er  
inngangsporten til en kyst-og strandperle som vi ikke har 
mange steder i Bodø kommune og ihvertfall ikke på Tverlandet.  
 
På dagtid er området mye i bruk av elever og voksne på 
Tverlandet skole og Engmark barnehage.     
På ettermiddag og kveldstid brukes området av øvrige 
befolkning på Tverlandet. Dette er også et sted med flott 
kystnatur, en rolig oase og en flott rekreasjonsplass. 
                 
Områdene er helt unike med  
sitt stinett som nesten er blitt til en labyrint. Privatpersoner 
i i nærområdet klipper stinettet på dugnad flere ganger på 
sommeren for å holde stinettet tipp topp for øvrige brukere 
av turområdet.  
 
Området har også ei unik strand med kritthvit sand. 
 
Kystsonen i hele området er et hekke- og matfat for mange 
ulike fugler slik som Ender, Gjess, Tjeld, Gravand, Ørn,  
Traner, og andre vadefugler. I området hekker det også utrydningstruet fuglearter slik som Storspove 
. I tillegg til Hettemåke som er en nær truet og sårbar art. Så dette området tåler ikke mer belastende 
trafikk og utbygging.  
 
Det er også ofte sett bl.a. oter, rev, pinnsvin og elg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et annet område som er veldig populært er ei slette hvor det er satt opp benker, hvor det også er etablert 
en egen bål- og grillplass. Dette blir mye brukt av barnehagen, skolen  og barnefamilier. Foruten grilling 
er det gode mulighet for ulike aktiviteter, leker og ballspill. Området blir også brukt til St.hansfeiring.  



 
 
 
På ei fjellklippe innenfor B13 er det spor av gamle skytestillinger fra krigens dager. At dette bare skal 
jevnes meg jorden og ødelegges stiller vi oss litt undrende til. Dette er historie som må bevares. 
 
 
Selv om B13 ikke er så stort i seg selv, er 
dette inngangsporten til et flott kultur- og 
naturområde som er helt unikt. Blir det 
etablert hus på dette området, vil det 
yrende fuglelivet, stinettet og den rolig 
oasen forsvinne helt. Både gjennom 
boligfeltet og infrastruktur (vei) inn til 
feltet (merket med rødt på kart over). 
 
 
At man i kartleggingen og 
konsekvensutredningen fra Sweco ikke har sett på disse punktene som er beskrevet over, er mildt sagt 
uforståelig. 
 
 
Området rundt B13 har vært presset med mye nybygg de seinere årene slik som: 

 Fitjanveien 1-5 med 10 boenheter 
 Måsheia 29-55 med 13 boenheter 
 Nye Tverlandet skole 
 Planlagt Solheim boligfelt med 8-20 ? boenheter 

 
Nå er det på tide at dette område får satt seg og at boligutbyggingen stopper opp. 
 
Vi håper nå at Bodø kommune kan endre bruken av en av de siste kystperlene på Tverlandet (hele B13), 
fra boligbygging til friluftsområde LNFR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alternativ2, høyre bilde. 

   
 
Må man øke boligbygging i denne delen av Tverlandet, så er dette området (B10 og B16) vært lite 
utbygd de seinere årene. Her er det lagt opp til bedre infrastruktur med ny busstrasé. Det ligger nærmere 
Tverlandet sentrum med nærbutikk og spisesteder. Områdene tar ikke av naturlige turområder og ligger 
ikke i nærheten av hekkeplasser for mange utrydningstruet fulglearter. Det er også mulighet til å utvide 
området med område 1 og område 2 (se skisse) uten at dette opptar/ødelegger turområder-stinett som er 
i bruk i dag. Området merket med rødt, er stier som må ivaretas og utbedres hvis det blir boligbygging i 
dette området.  
 
Konklusjon: 
Hele området B13 gjøres om til LNFR- område og man kan utnytte område B10 og B16 til boligformål.  
  
 
Tverlandet 20.feb 2022
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Beiskøy velforening ved grunneiere

Co Arne Bergundhaugen, 

Høgliskrenten 9

8020 Bodø

Bodø kommune

Postboks 319

8001 Bodø Bodø 14. februar 2022

Innspill til kommunedelplan for Bodø lagt ut med høringsfrist 20/02-22 fra Beiskøy 
velforening ved grunneiere.

Beiskøy Velforening mottok fra Vestfjord Marine AS invitasjon til orienteringsmøte 20. nov 
2021. Ingen av grunneierne hadde anledning til å møte av ulike årsaker. Til rapportnummer 
103671-01-001 fra konsulentfirmaet Åkerblå, rapportdato 12.10.2021, har vi følgende 
kommentarer til punkt 2, vurdering av området A:

Den innmerkede sirkelen vil dekke vesentlige deler av Beiskøy bruksområde, som for øvrig 
ikke er med i arealplan til Bodø kommune. Det er per dagsdato ingen fastboende på Beiskøya, 
men i perioder av året er det en stor aktivitet av fritidsfolk som tilhører eiendommene. 
Vestfjord Marine AS har ikke kontaktet noen av grunneierne til disse eiendommene angående 
etablering av torskeoppdrett i område A på kartet. Dette synes vi er svært underlig, at vi ikke 
er formelt kontaktet i saken, som grunneiere. Vi vet at det har vært sendt rundt en 
underskriftsliste til noen grunneiere i Helligvær, som også er sendt Bodø kommune som 
vedlegg til anmerkning i første høringsrunde fra Sands. Denne underskriftslisten er utført slik 
at grunneierne i Beiskøya ikke skulle ha mulighet til å vise sin mening. Dette gjaldt bare de 
fastboende i Helligvær. Altså en spørreundersøkelse av fastboende og altså ikke grunneierne 
av oppdretts lokalitetene. Anlegget, slik det foreslås plassert, vil verken ses eller høres fra 
Sørvær. På Beiskøya er det pr dags dato ingen fastboende. Det er fem beboelses hus som 
brukes til fritidshus deler av året (vår, sommer høst). Husene har tidligere vært benyttet til 
helårsboliger. Husene er alle eid av folk som er direkte etterkommere av tidligere generasjon 
på Beiskøy. Beiskøya har postlevering på sommeren av bygderuta til beborene som bor store 
deler av sommerhalvåret i husene. Det er stor aktivitet på vår, sommer og høst når barn, 
barnebarn, oldebarn oppholder seg der, 66 personer. Butikken på Sørvær brukes flittig av 
beboerne i Beiskøya i vår og sommer halvåret.

I KPA ute til høring nevnes i § 9.1.3 Areal for kombinert spredt bolig og næringsbebyggelse 
(LS). Det er avsatt ett område for LNFR spredt bolig- og næringsbebyggelse på Sørvær, 
Helligvær.
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Hensikten er å legge til rette for spredt bolig- og næringsbebyggelse tilknyttet eksisterende
bebyggelse. Vi ber om at det presiseres at dette gjelder Helligvær.

Beiskøya velforening står for vedlikehold av sjøhusene og brygger og ei stø på vestsiden av 
Beiskøya som til alle tider har vært brukt for fortøying av båt. Denne blir nærmeste «nabo» til 
det foreslåtte anlegget.

Ved en etablering av oppdrett på den aktuelle lokaliteten, vil det bli mindre attraktivt å reise 
til Beiskøya. Vi er kjent med at det under foring av fisken blir mye overskudds for, noe som 
småseien spiser, denne fisken går ikke ann å bruke som matfisk grunnet spalting av 
fiskekjøttet. ingen fiskekjøpere er interessert i å kjøpe fisken. Dette er kjent som et stort 
problem langs hele kysten. 

Sundet der oppdrettet skal anlegges brukes til fiske med jukse, line, gangva, trollgarn, 
flyndregarn og teiner. Vi kan ofte registrere nise og spekkhugger på besøk der. Dersom et 
anlegg kommer vil slike dyr bli fortrengt fra området

Sundet opp mot Beiskøya er svært værhardt. Noe vi frykter er at hardt vær vil føre til at det 
kommer mye fra anlegget som vil havne i strandsonen. Det utføres allerede i dag, fra 
Beiskøyas grunneiere, strandrydding hver vår for å bekjempe forurensing langs strandsonen.

Når vi ser Vestfjord Marine AS sin positive beskrivelse om hva lakseoppdrett/ torskeoppdrett 
kan gjøre med bosettingen i Helligvær kan man gjøre seg noen tanker. Det har tidligere vært 
forsøkt med slikt lakseoppdrett og levendelagring av torsk i Helligvær, men ingen av disse 
drives i dag. Så da er det å skal legge beslag på et så stort område som det her er snakk om, 
akvakultur føles som et overtramp, fra grunneierne som ikke var med på spørreundersøkelsen.

I tillegg må Vestfjord Marine være store nok til å oppgi riktige opplysninger når de legger 
frem saken for Bodø kommune. Det er fem beboelseshus på Beiskøya, ikke to/tre som de 
skriver. Strømretning er heller ikke positiv nyhet, vi vet om nordgående kyststrøm, det vil si 
at alt overskudds for vil ende opp midt bland øyene og ørkenlegge sundene mellom holmene. 
Vi vet at det ikke er farled, men stor båttrafikk der det tenkte anlegget ved Beiskøya er 
planlagt plassert. Både de hjemmehørende og fremmedbåter benytter seg av sundet, så det er 
feilinformasjon det også. Vi kan alle henvise til FNs- bærekraftsmål, men det bør ikke brukes 
så uredelig.

Vi er kjent med at det ved anlegg av denne type vil være ferdselsforbud 20 meter fra anlegget. 
Fiskeforbud 100 meter fra anlegget. Noe som gjør at vi blir forhindret i å dra på den fine hvite 
stranda som liggermidt mellom de to øyenene/holmene som vi eier. Det er ikke landfast 
mellom Beiskøy og Tjønnøy der stranda ligger, og båt må benyttes for å komme dit. På 
utfluktsturer tar vi med oss både dykkerutstyr, seilbrett, vannski og slike ting som vi benytter 
på sommeren. Dette vil medføre en endring av grunneiernes mulighet til bruk av egen 
grunneiendom da det ikke vil kunne ferdes langs land fra sjøsiden slik det har vært gjort til 
alle tider.

Bodø Fiskarlag er sterkt imot et nytt anlegg i Helligvær. Vi henviser til deres anmerkning.
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Fiskeridirektoratet har skrevet fraråding om etablering av Breisundet, som er en annen 
parallell lokalisasjon i Helligvær.

Fylkesmannens miljøavdeling har frarådd etablering med hensyn til hekkende fugl. 

Det pleier å være en koloni av Rødnebbterne som hekker på Tjønnøy. I tillegg måker, går 
ærfugl, tjell og teist for å nevne noen. Vi er bekymret over at den økende båttrafikken gjør det 
slik at de trekker seg unna de vante hekkeplassene.

Plasseringen ser vi som svært uheldig med tanke på låssetting av sild og makrell som det er 
ideelle forhold til og det kommer til å bli behov for i fremtiden.

Beiskøy velforening oppfatter at det er vesentlig overvekt av argumenter som taler mot å 
legge en oppdrettslokasjon ved Beiskøya. Prosessen i Helligvær har ikke foregått på en 
redelig måte og det er forsøkt unngå dialog mot oss som er grunneiere ved lokaliteten. Vi kan 
ikke se at akvakultur er forenelig med, og i stor grad i konflikt med øvrige områdeinteresser. 
Slik vi ser det dersom Bodø kommune åpner for akvakultur i området frykter vi at dette vil 
brukes som en tillatelse, fra de som har disse interesser, fra Bodø kommune. Vi mener 
samtidig av vår liste over forhold til påvirkninger for natur, forurensing, fiskeri, ferdsel med 
mere er mye mer omfattende enn det vi har fremstilt i denne anmerkningen.

Vi henstiller til at Bodø kommune ikke åpner for akvakultur ved Beiskøya.

Med vennlig hilsen

Beiskøy velforening

Arne Bergundhaugen, for Beiskøy Velforening.  

jorunnea@online.no

hildu@online.no

bm-aspevold@hotmail.com
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Hei
I forbindelse med høringsuttalelse til kommunens arealplan for 2022-2034 har vi samme 
innsigelse/kommentarer som Steinar Pedersen har sendt inn til dere. Ref tekst og vedlegg nedenfor. 
Mvh Kenneth Iversen, på vegne av grunneier på 11/3 : Bente Pedersen, Tjeldberget 13, 8012 Bodø. 
Tlf:95937531
Med vennlig hilsen/Best regards

Kenneth Iversen
Interiørverkstedet / Interior Workshop
Widerøe Technical Services AS
kenneth.iversen@wideroe.no
(+47) 98 90 12 63

wts.no
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CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless 
you recognize the sender and know the content is safe.

Til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 BODØ.
 
Viser til høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034.  Jeg har følgende 
innsigelse/kommentarer for Gnr 11 Bnr 3, Kjelbotn, Landegode:
 
I gjeldende arealplan er det avsatt område til fritidsbebyggelse (H?) på 11/3.  Dette området er i 
høringen foreslått tatt bort og erstattet med LNFR spredt fritidsbebyggelse.  Da området består 
av mye myr, bør området heller utvides og omfatte hele bebyggelsen på 11/3 og 11/4 etc. 
Kjelbotn.  I planforslaget opplyses det at ikke er ønskelig å legge til rette for utbygging av 
fritidsboliger i områder uten eksisterende infrastruktur.  Til informasjon har det bodd folk på 
Landegode fra steinaldertiden (jfr. Bodin Bygdebok), og hvor båten var det viktigste 

tel:(+47)%C2%A098%2090%2012%2063
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.wideroetechnical.com%252F&data=04%257C01%257CKenneth.Iversen%2540wideroe.no%257Ce50664d23bd043a7e49b08d89b4ebb24%257C85cbec592bd34a209b1ce150eab0fca5%257C0%257C0%257C637430109758741623%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=B77XzFrqt9UTu4TMcYRm%252FuD7yYFiFZSh14CJJQU4yfA%253D&reserved=0&umid=982c08b1-aa04-4b2a-bbdf-0c877672cce0&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-538e4da87b92e2ad3e3f44f85a7057758ceebaab
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/FlyWideroe&data=04%7C01%7CKenneth.Iversen@wideroe.no%7Ce50664d23bd043a7e49b08d89b4ebb24%7C85cbec592bd34a209b1ce150eab0fca5%7C0%7C0%7C637430109758751581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=bumd3Lk+UgcePSbrUqSkMTvtxX1vVcyOueE/cRgrSEk=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://no.linkedin.com/company/wider%25C3%25B8e-technical-services-as&data=04%7C01%7CKenneth.Iversen@wideroe.no%7Ce50664d23bd043a7e49b08d89b4ebb24%7C85cbec592bd34a209b1ce150eab0fca5%7C0%7C0%7C637430109758761534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=jfVO97LMdy0G49ZxERI1pDQAnOn5CZHXaNs84je53+8=&reserved=0


framkomstmiddelet.  Bosettingen på Nord-Landegode telte i gammel flere 10-talls personer, og 
man klarte seg utmerket med vann fra elver, fjøs og utedo uten at naturen tok skade av det.   I 
tillegg hadde gårdene husdyr.  Denne delen av øya ble fraflyttet på 1950/60 tallet.  Siden den 
gang har det ikke vært fastboende eller noen form næringsvirksomhet, landbruk etc.  I de siste 
15-20 årene har heller ikke noe av eiendommen vært brukt som beiteområde.  Bolighusene er 
nå fritidshus og opp gjennom årene er det bygget fritidsboliger.  Ser ut som øvrig areal på 11/3 
og 11/4 etc. er merket LNFR-område.
 
KONKLUSJON:
1.    Område for spredt fritidsbebyggelse i planforslaget på Gnr 11 Bnr 3 opprettholdes og 
utvides slik at det omfatter eksisterende bebyggelse på Kjelbotn (området for fritidsbebyggelse 
som kommunen har avsatt i gjeldende arealplan består av mye myrterreng og kan utnyttes i 
mindre grad).  I dag er det 5/6 fritidsboliger på Kjelbotn som er skilt ut av 11/3 og 11/4.   11/3 
har et totalt areal på ca. 1945 mål.  Det vises forøvrig til planforslaget for Ramsvik.  Grunneiere 
Leif Steinsrud og Kenneth Iversen på vegne av Bente Pedersen har gitt sin tilslutning til denne 
mail.
2.    Vedlagt følger skisse fra kommunekart.com med inntegnet område som ønskes avsatt til 
område med spredt fritidsbebyggelse i arealplanen 2022-2034
 
Kopi mail til aktuelle grunneiere:
Leif Steinsrud 
Kenneth Iversen/Bente Pedersen
 
 
Mvh 
Steinar Pedersen
Matti Aikios vei 9
8019 BODØ
Tlf. 980 56401
 

tel:980%2056401
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Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 - høringssvar fra BirdLife Norge 
(2020/5962) 

Bodø kommunes kommuneplan (arealdel) 2022 - 2034 er på høring, og vil erstatte gjeldende arealdel 
som ble vedtatt i 2018. BirdLife Norge takker for anledningen til å svare på høringen, og håper våre 
innspill blir vurdert nøye.  

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. 
Organisasjonen ble stiftet i 1957, og het Norsk Ornitologisk Forening (NOF) frem til 2021. En viktig del 
av vårt arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Arbeid med bevaring av 
fugleartene og deres leveområder er helt sentralt i foreningens arbeid. BirdLife Norge står for en linje 
hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste. 

Foreningen har ca. 12 500 medlemmer (2021) og har 12 ansatte. Sekretariatet ligger i Trondheim, og 
her har åtte av de ansatte tilhold. Vi har fylkesavdelinger i alle fylker og 52 lokallag. 

Vårt høringsinnspill er avgrenset til spørsmålet om å avsette 500 dekar av Breisundet i Helligvær til 
akvakultur, noe vi går sterkt imot.  
  
Overordnet kommentar 

På kommunens sider skriver man om kommuneplanen: 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. BirdLife Norge savner 
et generasjonsperspektiv, fokus på naturmangfold, FNs bærekraftsmål og bærekraftig arealutnyttelse. 
Her er det verdt å sitere fra plan- og bygningslovens formålsparagraf: Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til 
å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av 
ressurser. 

Nasjonale forventninger I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-
2023 er arealendringer trukket frem som en av de viktigste påvirkningsfaktorene for truet natur i 
Norge i dag. Det er derfor en klar nasjonal forventning at kommuner og fylkeskommuner identifiserer 



 

  

 

og tar hensyn til viktig naturmangfold, og at samlet belastning ilegges vekt. Det presiseres videre at 
regjeringen legget stor vekt på å ivareta truet natur, og at økosystemer sikres god tilstand.  

Norges nasjonale miljømål er oppsummert på Miljødirektoratets hjemmeside: 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/miljomal/ 

Av betydning for naturmangfold er miljømål 1.1. til 1.3. av særlig betydning   

• Miljømål 1.1 - Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester  
• Miljømål 1.2 - Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og 
naturtyper skal bedres  
• Miljømål 1.3 - Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner 

Forslaget av akvakultur i Breisundet er i strid med nasjonale miljømål. Av rundskriv T-2/16 Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, at 
arealbruk som vil komme i konflikt med truede arter og deres leveområder, arter som er spesielt 
hensynskrevende (arter med nasjonal forvaltningsinteresse) og intakte sammenhenger mellom eller i 
tilknytning til større naturområder som har en viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor 
for arter, er i strid med nasjonale miljømål.  Konsekvensene for økosystem og truede arter er i strid 
med nasjonale forvaltningsmålene for arter, jf. naturmangfoldloven § 5.  

Konsekvensene, slik de kommer frem i faglige uttalelser fra Statsforvalteren, sammen med vår 
vurdering, viser dette med tydelighet.  

Det er i kommunens høringspapirer konkludert med at akvakultur i Breisundet får vesentlige negative 
konsekvenser for naturmangfold både i sjøen og på land samt at tiltaket vil berøre gyteområde og et 
lokalt viktig fiskeområde. Dette må være førende for næringsaktivitet her dersom man skal fylle 
bærekraftbegrepet med mening.  

Mange av inngrepene i kommunene kan i seg selv virke ubetydelige, men mange små inngrep får til 
sammen store ringvirkninger. Selv om fugler, dyr og annet naturmangfold ikke forsvinner umiddelbart, 
svekkes gradvis livsbetingelsene over tid. Arealforvaltningen i kommunene er sentrale for at nasjonale 
miljømål oppnås, nettopp fordi arealforandringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. 
Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-20231 gir klare føringer på at 
kommuner og fylkeskommuner identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, og at samlet 
belastning ilegges vekt. 

Planforslaget er ikke en del av et bærekraftig forslag på grunn av naturverdiene gjeldende, verken for 
liv på hav (bærekraftsmål 14) eller på land (bærekraftsmål nr. 15), med sine delmål (se disse2). I 
bærekraftsmål 8 er det presisert at man skal arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk 
vekst og miljøødeleggelser, og det presiseres en forventning om at de utviklede landene, som Norge, 
går foran. Det er et grunnleggende prinsipp for FN sine bærekraftsmål, at et mål ikke skal fremmes på 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-
20192023/id2645090/ 
2 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/miljomal/


 

  

 

bekostning av et annet. For at utvikling skal kunne sies å være bærekraftig, skal målene sees i en 
sammenheng og balanseres mot hverandre. 

Angående arealformål i arealplanen viser vi til Veileder T-1491 til kommunens arealdel, der bl.a. 
følgende blir skrevet om akvakultur opp mot andre interesser:  
Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur representerer i 
motsetning til de øvrige formålene her stort sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å 
inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i 
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder for 
akvakultur som egne akvakulturområder. Etter vår vurdering er området ikke egnet for flerbruksformål, 
og akvakultur bør ikke tillates av hensyn til verken naturmangfold, andre brukere eller allmenne 
interesser.  

Naturverdier i Breisundet 
Akvakultur i Breisundet strider mot kommunedirektørens innstilling, samt faglige frarådinger fra 
Statsforvalteren i Nordland og Fiskeridirektoratet. Nordland Fylkeskommune har tidligere funnet 
området uegnet for akvakultur.  
 
Hensynet til sjøfugler og naturmangfold er en betydelig årsak til disse konklusjonene. Mange ulike 
stressfaktorer lokalt og nasjonalt gjør at sjøfuglbestandene fortsetter å synke. Siden 1950 har 
bestandene av verdens sjøfugler minket med 70 %, og de er blant de mest truede artsgruppene i 
verden. Situasjonen er særlig prekær for sjøfugler på den nordlige halvkule. Bare de siste ti årene er 
nedgangen i norske hekkekolonier på 25 %. Tallene viser sterkt behovet for beskyttende tiltak og 
reduksjon av de samlede negative effektene på det marine økosystemet. Også en rekke andre 
fuglearter sliter, og 40 % av artene på det norske fastlandet er oppført på rødlista Artsdatabanken 
presenterte 24. november 2021. Hensynet til sjøfugler må tillegges stor vekt i saken.  

• Storskarv:  

En av fugleartene som nå står på rødlista er storskarven (nær truet, NT).  

Flytellingene fra mai 2017 viser at det er mange storskarv som hekker innenfor 1 km fra lokalitet. Disse 
fordeler seg på fem mindre kolonier på øyer og skjær fra Store-Ertnøya og sørover mot Oddskjæret. 
Samlet utgjør dette en av største koloniene i regionen. 

Etter det vi kjenner til hekker storskarv umiddelbar nærhet til den foreslåtte lokaliteten. Storskarven er 
en art med relativt omfattende arealbruk, og er sårbar for forstyrrelser og endringer i livsmiljøet. 
Storskarv hekker åpent på berg, og skremmes lett av reir med potensielle fatale konsekvenser for 
hekkesuksess. Effekt av forstyrrelser er ikke alltid lette å observere, og de «usynlige» måtene dyr og 
fugler påvirkes på kan være mer alvorlige på sikt. Eksempler på slike lite observerbare endringer er økt 



 

  

 

hjertefrekvens og økt fysiologisk stressnivå. Dette er blant annet påvist hos ærfugl3, og også diskutert 
av Reiertsen mfl. (2018)4. Resultatet blir ofte at fuglene oppgir hekkeplasser og leveområder.  

Skarv er en kystbundet sjøfugl, og fisker oftest i grunne områder mellom holmer og skjær. Den skifter 
gjerne hekkeplasser, og har flere alternative holmer den bruker. Sitteplasser o.l. inngår også i 
leveområdet dens, og påvirkninger unna hekkeplassen er derfor av betydning. Breisundet er et viktig 
næringssøksområde for storskarv.  

Tidligere er det hevdet at Lille Ertenøy ikke er i bruk av storskarv, men skal ha hekket der de siste 
årene. At den ikke hekker der enkelte år betyr uansett ikke at dette ikke er hekkeplass for storskarv. 
Enhver svekkelse av storskarvens arealbruk betyr svekket sjanse for fleksibilitet og hekkesuksess.   

Det er hevdet at storskarvkolonien på Oddskjær (850 meter fra anlegget) ikke vil bli forstyrret av 
akvakultur. Vi viser her til Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag har nylig behandlet 
en utslippstillatelse etter forurensningsloven i sitt område (Sklinna). Søker fikk avslag på dette med 
bakgrunn i naturverdiene i området. Det er verdt å merke seg hvordan de konkluderer: 
Kunnskapsgrunnlaget for overvintrende sjøfugl i Sklinna er mangelfullt og båttrafikk til og fra anlegget vil 
kunne fortrenge overvintrende fugl fra viktige områder. Avslutningsvis viser de til at det er gjennomført svært 
få konsekvensanalyser eller studier for å belyse eventuelle negative effekter av akvakulturanlegg på sjøfugl. 
Men de skriver videre: Etablering av akvakulturanlegg med tilhørende båttrafikk, vil kunne fortrenge mytende 
fugl fra viktige områder. Studier av effekter av båttrafikk viser at mytende ærfugl blir forstyrret når en 
middels stor fritidsbåt (36 fot) er 700 meter unna og at de flyktet når båten er ca. 180 m unna. Fuglene 
flyktet i gjennomsnitt 770 meter, og noen flokker viste tegn til å være forstyrret opptil 45 minutter senere. Vi 
viser her til at det er synet av båten som skremmer fuglene, ikke lyden5. 

Konflikt mellom opprett og skarv og andre sjøfugler er allerede i dag betydelig mange steder, og er et 
selvstendig argument som taler mot etablering. Skarver skytes, men nytteverdien av å skyte sjøfugler 
er verken sannsynlig eller dokumentert. Erfaring har vist at felling har kortvarig effekt på skader, og 
man må anta at det er skremmingen av fugler gjennom å løsne skudd som har noe effekt på kort sikt, 
ikke selve avlivningen av enkeltfugler. Når det finnes åpne og tilgjengelige matkilder, vil det stadig 
komme nye fugler til anleggene. Dersom det er mer kostnadseffektivt å forsyne seg av produktene 
som produseres enn å beite i nærliggende områder, vil alltid problemet vedvare og fuglene 
konsentreres nært anleggene. Skadefelling på sjøfugler som gjør skade ved oppdrettsanlegg er ikke 
hensiktsmessig, og det finnes ikke logiske eller vitenskapelige grunner til å fortsette med ordningen. 
Men per i dag er konflikten skyhøy, og oppdrett bør ikke legges til skarvens leveområder. 

Store deler av Breisundet vil bli avsperret, båttrafikk vil øke, og annen båttrafikk ikke knyttet til 
anlegget vil spres over større områder. Vår erfaring er at såkalt «avbøtende tiltak» som utpekte 
fartsgrenser og farleder sjelden eller aldri forankres juridisk eller følges opp i praksis. Slike forslag bør 
ikke tillegges vekt, og vil aldri kunne veie opp for inngrepets karakter.  

 
3 Follestad, A. 2015. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie. NINA Rapport 
1199. 44 s. 

4 Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Lorentsen S.-H. & Holmøy, M.J. 2018. Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan 
påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? NINA Rapport 1528. 
5 https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2021/04/09/7907/sklinna.pdf 



 

  

 

• Andre sjøfuglarter og naturverdier 

Opplysninger om øvrig fugleliv og naturmangfoldet ble levert av Statsforvalteren i Nordland gjennom 
en høringsuttalelse av 5. oktober 2018, da det var en til søknad om etablering av akvakultur ved 
Helligvær. Det ligger få opplysninger inne i registeringsverktøyet artsobservasjoner.no, men det 
foreligger mange andre registeringer. Dokumenterte forhold viser områdets betydning for sjøfugler, 
noe som også gjør at BirdLife Norge velger å engasjere oss sterkt. Måten sjøfuglene blir påvirket på 
varierer fra art til art, alt eller lokale forhold, bestander og sårbarhet. Å gå igjennom dette på artsnivå 
blir for omfattende her. For noen av artene kan konsekvensene være vanskelig å bedømme. Det 
overordnede prinsippet i norsk arealforvaltning om at man ikke samlokaliserer skadelige aktiviteter 
med natur med store verdier, må ligge som grunnlag.  

Statsforvalteren trekker fra observasjoner fra 1982/87 ble det registrert mye ærfugl (sårbar, VU), teist 
(når truet, NT), fiskemåker (sårbar, VU), toppskarv (norsk ansvarsart, da vi har over 25 % av den 
europeiske bestanden). Ertnøyan og Gjelloksen, Brattholmen, Flatholmen og Oterholmen, som ligger 
hhv. 100, 600, 700 og 800 meter fra lokaliteten er vurdert som viktige beite- og hekkeområder for et 
bredt spekter av ulike sjøfugler.  

Statsforvalteren mener området fortsatt er av stor betydning for sjøfugl, bl.a. toppskarv og fiskemåke. 
Videre er det registrert viktige yngleområder for grågås, toppskarv, ærfugl, svartbak og teist på Indre 
Remskjæran som ligger 1,2 kilometer nordøst for lokaliteten. Søre Stølsøya 1,1 kilometer sørøst for 
lokaliteten ble i 1987 kartlagt som et viktig hekkeområde for toppskarv, gråmåke, svartbak, tjeld og 
steinvender. Helligvær har tradisjonelt vært et viktig hekke- og leveområde for ærfugl. Arten er nå 
truet, og man har ikke klart å stoppe en økende nedgang. Nedgangen er størst mellom Lofoten og 
Trøndelag. Forstyrrelser under hekkeperioden og forringelser av leveområdet er blant hovedårsaker.  

BirdLife Norge ber innstendig at alle truede og rødlistede arter i området gjør at området ikke avsettes 
til akvakultur. Samlet sett er naturverdiene store, og man må regne med betydelig konsekvens av 
etablering. Her er det verdt å trekke frem at lokaliteten ligger over en skjellsandforekomst som er 
registrert som svært viktig på grunn av dens størrelse og stort innhold av skjell og skjellfragmenter. 
Naturtypen skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- og 
oppvekstområder for flere fiskearter. Naturbasen viser at det er registrert fire større 
tareskogforekomster innenfor en avstand på 1 kilometer fra lokaliteten, den nærmeste ligger drøye 
200 meter sørvest for lokaliteten. Alle fire er registrert som svært viktige forekomster basert på deres 
størrelse. Nedslamming, sedimentering, tilførsel av næringssalter samt endringer i lys og temperatur 
vil også kunne påvirke rekoloniseringen av tareskogen og skjellsandforekomsten. Nedbryting av 
organisk stoff forbruker oksygen, kan føre til algeoppblomstring og dårligere lys gjennomstrømning, 
slik at dypvannsorganismer får dårligere levevilkår. 

For BirdLife Norge,  

 
Martin Eggen, naturvernrådgiver 
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Uttalelse:  

området Fatvåg og Follnaust avsettes til LNFR – spredt fritidsbebyggelse. Det ønskes fraveket som 

hensyns sone.  Dvs. en funksjonell sone med unntak fra bygge restriksjoner i 100 meters beltet. 



Høringssvar på endringer i kommuneplanens arealdel KPA 2022-2034, 2020/5962 

for Bodø kommune, Landegode – området Fatvåg og Follnaust  

I forslag til ny kommuneplanens arealdel har Bodø kommune foreslått å endre arealformålet 
for et hytteområde ved Fatvåg og Follnaust på Landegode fra formål for 
fritidsbebyggelse til landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LNFR).  

Området Fatvåg og Follnaust har fra gammelt av blitt benyttet bl.a. til fiske med adkomst til 
sjøen fra gårdene på Fenes. Adkomst til sjøen via kjerreveier og stier har eksistert så lenge 
vi kan erindre. I dag benyttes område til fritidseiendommer etter felles enighet blant 
grunneierne. Det er fradelte flere hyttetomter, hvorav 3-4 er bebygget med fritidsboliger. 

Jordskifteretten var på befaring i 2017. Tomter med formål fritidsbolig ble oppmålt og utskilt. I 
tillegg ble adkomst til eksisterende hytter og de utskilte tomtene avklart med Jordskifteretten, 
se kartutsnitt fra Jordskifteretten. Det ble tatt utgangspunkt i allerede etablerte kjerreveier og 
stier med utgangspunkt i eksisterende vei mellom Fenes og Kvig. Dersom Bodø kommune 
har et annet syn på plassering av adkomst til området, ber vi om å få tilsendt kommunens 
forslag til plassering.  

Siden det allerede er fradelt flere hyttetomter som ikke er bebygget og området ligger i 
nærheten av eksisterende vei, vil det være naturlig at området Fatvåg og Follnaust avsettes 
til LNFR – spredt fritidsbebyggelse, hvor man definerer at det kan bygges inntil 7 hytter. Når 
området allerede er i bruk til fritidsboliger er det uhensiktsmessig å måtte søke om unntak fra 
LNFR, ved bygging av et begrenset antall nye fritidsboliger. Så vel hytter som ubebygde 
fradelte hyttetomter ligger innenfor 100-meters beltet fra sjøen, hvor det i utgangspunktet 
ikke er tillatt med bygging. Området Fatvåg og Foldnaust ønskes av den grunn fraveket som 
hensyns sone.  Dvs. en funksjonell sone med unntak fra bygge restriksjoner i 100 meters 
beltet. Så vidt vi kjenner til er Bodø kommune plassert i sone C; Områder med mindre press 
på arealer hvor slike unntak kan inngå i arealplanen. 

 

Med vennlig hilsen 

Birgit E. Amundsen  

Arne Kristian Amundsen 

Thorleif Amundsen 

Majken Røsnes Skjelbred 

 



Bodin Bondelag

Bodø Kommune
Postboks 3L9
800L Bodø

Godøynes 20.02.22

Vedr.: «202015962» Innspill til kommuneplanens arealdel

Tverlandet:

B10 og 816
Alternativ 1. er det beste forslaget, men arealene burde i sin helhet vært satt av til boligformål for å
minske presset arealer som blir benyttet i landbrukssammenheng.

B13
Skal Fittjan fortsatt ha verdi til fOrproduksjon må hele arealet bevares som LNFR. En oppdeling vil
giøre arealene uinteressante for fortsatt drift. Det er registrert stor turaktivitet i området som til dags
dato har latt seg forene fint med landbrukets interesser.

«Lindholmen»
Statsforvalteren ga grØnt lys for omdisponering av de 16,4 dekarene hvor Tverlandet handelspark nå
er etablert mot at arealet opp mot tidligere Løding skole skulle bevares som LNFR, samt at aiealene
på Lindholmen skulle opparbeides til fulldyrket areal og dermed ha status som LNFR i et varig
perspektiv. Lindholmen er tilført store mengder overskuddsmasser og hele matjordslaget fra
«Tverlandet handelspark». Arealet har stort potensiale for produksjon hvis landbruket blir gitt
forutsigbarhet rundt bruken. Dette kan bli et utstillingsvindu for hva det er mulig å gjenskape av
landbruksareal når man omdisponerer arealer til andre formåI. Arealet er av en slik størrelse at det
vil bli blandt de største sammenhengende landbruksarealene på Tverlandshalvøya og vil dermed
være ekstra attraktivt for god produksjon. A etabler ytteligere boliger her burde værå unødvendig
med tanke på størrelsen på prosjektet i Bunesåsen.

N3 (NB)
Arealene har ligget brakk i en årrekke. Arsaken til dette er regulering ril næringsformål og dermed
uforutsigbarhet for landbruksnæringen. I de fleste tilfeller er landbruket interessert i å drifte arealer
som tidligere har vært regulert og driftet som LNFR. Skal arealene holdes i drift må landbruket ha
forutsigbarhet. Det investeres betydelige middler i siåttemark hvert år slik at forutsigbarhet er
nøkkeien. Bondelaget foreslår derfor at B10 og B16 tas til boligformål, mens N3 (NB) omreguleres
til LNFR og leies ur til lokale bønder må minst 10 års kontrakt.

Hunstad/Mørkved
Bondelaget vil gi ros for forslag om tilbakeføring til LNFR på betydelige arealer.

Nordsia
På Myklebostad må hensynssone landbruk (h510) utvides sØrvest slik at all dyrka merk kommer inn
under hensynssone landbruk.



Generelt:
Bondelaget vil utfordre Bodø kommune til å utarbeide en strategi for nydyrkningsarealer. Hvor skal
det dyrkes for å kompensere for stadige omdisponeringer?

Videre bør det utarbeides en forskrift for utnyttelse av overskuddsmasser slik at entreprenørene har
noe konkret å forholde seg til. Slik det er i dag dytter Bodø Kommune utfordringen med å finne
deponiplasser over på entreprenørene, mens landbruket har et sterkt ønske om å utnytte ressursen
som massene er. Utbygger må sørge for transport helt frem til anvist plass og grovplanere massene
slik at «finish» kan gjøres med landbruksredskap. Kostnaden med dette må innarbeides i
prosjektene.

For Bodin Bondelag
*--., : ./.åoJ%d,

Frånk Storteig (



Fra: Joachim joakimsen[joajoak@online.no]
Sendt: 25.01.2022 10:49:13
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Oppdrettslokasjon Helligvær 

Hei, 

Vedlagt ligger Bodø Fiskarlags innsigelse ang. behandling av Lofoten Sjøprodukter AS sin 
søknad om nye oppdrettslokasjoner i Helligvær.

Mvh. Joachim Joakimsen
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Bodø kommune 
Byutvikling 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
 
Deres ref: 2020/5962 Vår ref: EAW Dato: 20. februar 2022 
   

Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel 
2022-2034 
 

- Høringsuttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
Det vises til tilsendt høringsutkast «Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel for Bodø 2022-2034» med høringsfrist 20. februar 2022. 
 
Bodø Havn KF har kommentarer til følgende deler av det fremlagte forslaget til ny 
KPA 2022: 

- Endringen av arealformål på Lille Hjartøy fra bebyggelse og anlegg til LNRF 
- Støysone 
- Arealbehov 
- Jernbaneveien 
- Rønvik Havn og Marina 

 

Endring av arealformål på Lille Hjartøy. 

Bodø Havn KF advarer sterkt  mot å endre formål på Lille Hjartøy til LNRF.  

Hovedargumentet for dette er at det i Bodø kommune er svært begrenset tilgang til 
sjønært næringsareal, og det vil være viktig å sikre slikt areal for fremtidige 
generasjoner slik at Bodø også i fremtiden kan tilby areal, tjenester og gode 
havnefasiliteter til marin og maritim næring og industri, samt til annen næring og 
industri som har behov for god adkomst til sjøen. Dette var hovedbegrunnelsen for at 
Lille Hjartøy ble regulert til næring og bebygging, og det fremkommer tydelig i 
arbeidene som ble gjort i mulighetsstudien gjennomført av Bodø kommune i 2012 



 

2 
 

Bodø Havn KF 
Postboks 138 
N-8001 Bodø 

+47 75 55 10 80 
firmapost@bodohavn.no 
bodøhavn.no 

«Mulighetsstudie Nytt havneavsnitt» i prosjekt «Ytre havn – Lille Hjartøy», med 
arkivsaknummer 2011/9005. I oppsummeringen på s. 19 sier man:  

«En utbygging av Lille Hjartøy vil kunne bidra positivt totalt sett for Bodø by og 
Bodø Havn. En slik utbygging gir tilgang til nye industriarealer nær sjø, som Bodø 
vil ha behov for i fremtiden». 

Dette mener vi fortsatt må legges til grunn. 

Bodø by har sin beliggenhet på grunn av havet og nødvendigheten av en trygg og god 
havn. I dag og i fremtiden er ikke en «god havn» begrenset til en god kai og trygge 
innseilingsforhold. Man er avhengig av å ha tilstrekkelig med areal i bakkant av 
kaiene for å kunne tilby den sjørettede næringen, samt industri og næring som bruker 
sjøen som transportvei, gode betingelser for at de skal velge å etablere seg i vår region 
i fremtiden. Sjønære arealer er en knapphet i vår region og selv om Bodø Havn har 
160 daa (dekar) havneareal i området Bodøterminalen så er dette et areal som er 
sprengt i kapasitet og er uten mulighet for utvidelse i fremtiden. Til sammenlikning 
har Tromsø Havn tilgjengelig 2000 daa, Borg Havn har 550 daa, Karmsund Havn 
bygger godshavn på 500 daa og Harstad Havn planlegger utbygging av nytt 
havneareal på 1000 daa.   

I forbindelse med planene om å etablere ny bydel på Langstranda er det også med i 
vurderingen å etablere areal for havneformål, men etablering av en trygg og god havn 
på Langstranda er ikke uten utfordringer og kostnader. Høsten 2021 ble det 
gjennomført en mulighetsstudie Norconsult havneutvikling på Langstranda. 
Hovedutfordringen for havneoperasjoner på Langstranda er vind, der vind fra øst 
dominerer i hyppighet, men vind fra SV og V representerer de ekstreme stormene. 
Det finnes få eller ingen muligheter for å skjerme havna mot vind, utover å orientere 
kailinjene slik at vinden angripe langs skipenes lengste akse. Man kan likevel anta at 
vinden og dens effekt på skip er tilnærmet lik eller svakt høyere enn den vinden som i 
dag påvirker skip inne i Bodø Havn. Det er mye som tyder på at klimaendringer vil 
medføre økt vind i årene som kommer, og da vil vind kunne redusere regulariteten 
både på Bodøterminalen og på Langstrand.  
Området ved Langstranda er utsatt for bølger, men disse kan reduseres gjennom 
molobygging. Bølgeproblemet er imidlertid mindre enn problemet med vind, men 
bølgeproblematikk finnes i liten grad inne i Bodø Havn på grunn av byens molo. 
Reduksjon av bølger kan avdempes gjennom molobygging, men vi må påregne at 
kostnadene for å bygge molo vil bli betydelige fordi dybde og grunnforhold vil kreve 
store masser.  
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I konsekvensutredningen som ligger ved høringspapirene beskriver man på sidene 
105 – 107 konsekvensene ved en etablering av utbygging av Lille Hjartøy og kommer 
til følgende konklusjon: «Utbygging av Lille Hjartøya vil få middels til store 
negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landskap, farled, klima og 
forurensning samt kulturminner. Konsekvens for næringsliv vurderes som middels 
positiv.» Bodø Havn stiller spørsmål med vurderingen av at konsekvensen for 
næringsliv ikke vurderes som større enn middels positiv, samt at ikke  
Bodøs attraktivitet for næringsutvikling og etablering er viet en separat vurdering. 
Bodø Havn mener at for begge disse forhold vil konsekvensen på sikt være stor, med 
positivt fortegn. 
   

Støysone 

Havneaktivitet medfører støy og støysone bør legges inn som hensynssoner i KPA. 
Terminalområdet bør ha rød støysone der ikke oppføres støyfølsom bebyggelse. Øvrig 
kaiareal bør ligge innenfor gul støysone der støyfølsom bebyggelse bare kan vurderes 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i 
arealplanlegging eller senere gjeldende retningslinje.  
Langsiktige arealdisponeringer bør ikke legge opp til konflikt som følge av støy fra 
havneaktivitet.  
 

Arealbehov 

Havneaktiviteten på terminalområdet må legge til rette for at gods kan gå mellom 
jernbane og sjø. Bodø kommunes areal som grenser mot jernbanen og Bane NOR på 
østsiden av Jernbaneveien, må avsettes slik at terminaldriften knyttet til havn og 
kobling mellom jernbane og sjø, gis muligheter for videre utvikling. Vi ber derfor om 
at Bodøterminalens arealbehov tas hensyn til ved utarbeidelse av kommuneplanens 
arealdel og at formålet for dette arealet også omfatter havneterminalformål. 
Samtidig er det viktig at området i Bane NORs eie i østenden av godsterminalen 
fortsatt avsettes til jernbaneformål i kommuneplanen.  
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Jernbaneveien 

Bodøterminalen er delt av Jernbaneveien. Kjøretøy med svarte skilt (truck) har ikke 
anledning å krysse veien, derfor må gods over på bil for å fraktes noen hundre meter 
mellom jernbane til sjø. Jernbaneveien har mellom 10.000 – 14.000 årsdøgn trafikk, 
og økte godsmengder vil medføre potensielt store trafikale utfordringer.  
 
Det er viktig for Bodøs funksjon som knutepunkt for logistikk, og for å legge til rette 
for at mest mulig gods fraktes på bane og sjø, å sørge for sømløs transport av gods 
mellom jernbane og sjø. Det er derfor viktig at det settes av areal slik at 
Jernbaneveien kan løftes i en bro slik at godsterminalene på havnesiden og 
jernbanesiden bindes effektivt sammen.  
 
Bodø Havn ønsker at det i KPA er lagt inn en slik heving av Jernbaneveien.  
 

Rønvik Havn og Marina 

Nordre del av Bodøterminalen er midlertidig omdisponert til småbåthavn. Rønvik 
Havn og Marina er etablert på dette området. Bodø Havn har fått gjennomført 
undersøkelser av grunn i området og fått konstatert at området ikke er egnet for 
terminaldrift. Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene består av et topplag 
med en mektighet på 8,0-10,0 meter med meget varierende motstand, antatt løse 
fyllmasser og naturlig skjellsand bestående av sand og grus. Under topplaget er det et 
lag på mellom 7,0-10,0 meter med liten boremotstanden, tolket å være bløt leire og 
antatt sensitiv leire. Over berg er det et meget fast lag på 3,0-5,0 meter, trolig 
«Bodøleire» eller morene. Det er påtruffet berg fra 23,2-29,7 meter under terreng.  
Bodø Havn foreslår at arealet går over fra midlertidig til fast regulert som 
småbåthavn. 
 

Oppsummering og konklusjon: 

• Bodø kommune må sørge for at den nordvestlige delen av Lille Hjartøy også i 
fremtiden er avsatt til bebyggelse og anlegg- 

• Langsiktige arealdisponeringer bør ikke legge opp til konflikt som følge av støy 
fra havneaktivitet 

• Bodø kommunes areal øst for Jernbaneveien, på reguleringsområdet Bodø 
Stamnetterminal, må settes av som havneterminal.  
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• Jernbaneveien må løftes i en bru slik at havneterminal og jernbaneterminal 
bindes sammen. 

• Arealet som er midlertidig disponert til småbåthavn for Rønvika Havn og 
Marina kan gjøres til permanent regulering til småbåthavn. 

 

 

For Bodø Havn KF 

 

Erlend A. Willumsen 

Markeds- og utviklingssjef. 
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BODØ IDRETTSRÅD 
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NORGES IDRETTSFORBUND 

Besøksadresse 
Aspmyra stadion  
8002 Bodø  

tlf +47 958 28 793 
e-post hilde.anneland@idrettsforbundet.no 
www.bodoir.no 
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Bodø kommune - Byutvikling  
Postboks 319, 8001 Bodø 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
Deres ref; 2020/5962 Ark. 141.   
Vår ref: 2022-02-18  
 

 
Høringsuttalelse fra Bodø Idrettsråd.  
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel for Bodø 2022-2034.   
 
Vi viser til brev datert 7. januar 2022 der Bodø kommune, Byutvikling ber om uttalelser til 
høringsutkastet. Denne uttalelsen ble behandlet av styret i Bodø Idrettsråd den 16. februar 
2022.  
 
Styret i Bodø Idrettsråd vil gi slik uttalelse:   

1. Bodø Idrettsråd BIR vil innledningsvis vise til Politisk plattform 2019-2023 for 
posisjonen i Bodø (AP, SP, SV, MDG og KRF):   

a. «Bodø kommune skal være en aktiv pådriver for å bidra til realisering av 
idrettsanlegg i hele kommunen, i tett samarbeid med Bodø Idrettsråd.  
Partene er enige om å legge til rette for realisering av ishall, fotballhall på 
Mørkved, idrettshall i Rønvik og nytt 25 meters basseng på Tverlandet.  
Partene er også enige om å jobbe for gratis halleie til barn og unge».    

2. Bodø Idrettsråd legger til grunn sin langtidsplan der ett av tre satsingsområder er:  
a. Flere og bedre anlegg 

3. Bodø idrettsråd legger videre til grunn sin anleggsplan der følgende anlegg er 
prioritert:  

a. Ishall.  Område; Rønvik, Sentrum (Bodø spektrum), Mørkved 
b. Turnhall.  Område; Rønvik, Sentrum, Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen 
c. Flerbrukshall. Område; Grønnåsen/Alstad/Bodøsjøen 
d. Fotballhall.  
e. Konkurransebasseng. Område; Bodø spektrum 
f. Flerbrukshall Misvær.  
g. Private anlegg (Idrettslag). Innspill fra IK Junkeren og Bodø Bryteklubb om å 

bygge ny fotballhall og brytehall i Rønvika.  
h. Friidrettshall.  
i. Flerbrukshall Rønvik.  Sees i sammenheng med ny VGS 
j. Klubblokaler til idrettslag 

4. Bodønaturen er en svært viktig arena der løyper, stier og idrettsanlegg knyttet til 
Bodønaturen er svært viktige idrettsanlegg for turgåing, trim og idrett. Kartlagte 
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områder i naturen og i byområdet er arena for orienteringssporten, turorientering og 
stolpejakt. 

5. BIR vil at opparbeidede idrettsanlegg og kartlagte områder skal forvaltes som en 
arena, og der endringer av disse anleggenes skal behandles etter §5.11 i 
planbestemmelsen.   

6. Sett i forhold til idrettens behov i et folkehelseperspektiv og i gjennomføringen av 
Bodø2024, går arealregnskapet i forslaget til ny KPA ikke opp.  Det må derfor avsettes 
flere arealer til idrettsformål i KPA.   

7. Bodø idrettsråd er opptatt av at områder som i dag er regulert til idrettsformål fortsatt 
skjermes og reguleres til idrettsformål.  Dersom slike areal må omreguleres, må dette 
– i samråd med idretten – kompenseres med at tilsvarende areal reguleres til 
idrettsformål i samme bydel.   

8. BIR ønsker at Idretten, Bodø kommune og andre interessenter snarest 
må komme sammen og avklare areal i forhold til idrettens nåværende 
og framtidige behov.  

 
Uttalelsen begrunnes i det følgende;  

1 Bodø Idrettsråd og Idretten i Bodø 
1.1 Bodø Idrettsråd (BIR).  Langtidsplan og anleggsplan.  Idrettsstrategi 
Bodø Idrettsråd (BIR) er bindeleddet mellom idrettslagene, idrettslagene og kommunen og 
idrettslagene og Nordland idrettskrets. Idrettsrådets oppgaver er å styrke idrettens rolle og 
rammevilkår, foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene og synliggjøre idrettens lokale 
omfang.   
Idretten i Nordland har 74.405 medlemskap. BIR består av 78 idrettslag i Bodø kommune 
med ca 13.500 medlemmer. BIR er inne i en periode der vi ser konsekvensene av 
coronapandemien med et stort frafall av aktive idrettsutøvere – spesielt i de yngre gruppene 
innen lagidrett. Før pandemien hadde klubbene en samlet medlemsvekst på ca 5-600 pr år. I 
løpet av de to siste årene har idrettslagene i Bodø samlet mistet ca 2.400 medlemmer – de 
fleste i aldersgruppen 6-19 år. BIR er også inne i en spennende utviklingsprosess der vi 
sammen med Nordland Idrettskrets forbereder idrettens deltakelse i Bodø2024 Europeisk 
Kulturhovedstad i 2024.  BIR og Nordland Idrettskrets har utviklet en felles idrettsstrategi 
2024 der idretten har utviklet mål og satsinger for hvordan idretten kan bidra til å realisere 
Bodø2024.   
Det er utviklet et samarbeid mellom idretten og Bodø2024.   
I sin uttalelse til kommuneplanens arealdel vil BIR legge følgende til grunn;   

- BIR.  Langtidsplan og handlingsplan for BIR 
- BIR.  Anleggsplan 2018-2022.   

 
1.2 Langtidsplan og handlingsplan 
Bodø idrettsråd legger til grunn idrettens betydning for folkehelse og aktivitet i samfunnet.  
Dette er av stadig økende betydning i en befolkning der andelen eldre er økende.   
BIR har i sin langtidsplan lagt til grunn tre satsingsområder;  

1. Flere og bedre anlegg 
2. Attraktive idrettslag med tilbud til alle  
3. Store idrettsarrangementer til Bodø hvert år 

I forhold til kommuneplanens arealdel vil BIR legge spesielt vekt på satsingsområde 1. Flere 
og bedre anlegg.  Her er i strategi 3 gitt at:   
Arbeide for at det settes av tilstrekkelige areal til nye anlegg 
med følgende tiltak; 
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Følge opp og uttalelse seg til areal/reguleringsplaner av betydning for idretten, herunder 
sørge for at områder som i dag er regulert til idrettsformål, fortsatt skjermes og reguleres 
til bruk for idretten.  
 
1.3 Anleggsplan 2018-2022.  
Anleggsplanen gir bl.a. en liste over hvilke anlegg som BIR anbefaler prioritert i Bodø 
kommunes plan for Idrett og friluftsliv. Denne listen revideres årlig.  De ti høyest prioriterte 
prosjektene er gjengitt i  
Anleggsplanen 2018-2022 viser hvilke idrettsanlegg som BIR anbefaler prioritert. BIR vil i 
samråd med Idrettslagene, Idrettskretsen og Bodø kommune bidra til at det avsettes 
tilstrekkelig areal til anleggene og nødvendig infrastruktur slik at tiltakene kan realiseres.   
1, Ishall.    
BIR viser til politisk plattform, anleggsplanen og til at;  

- Idretten har ikke treningsfasiliteter i dag og er avhengig av gode klimatiske forhold.  
Klimaendringene forventes å gjøre denne situasjonen vanskeligere i årene som 
kommer. 

- Prosjektering er startet 
- Anlegget kan sees i sammenheng med andre idretter og aktiviteter. Betydelige 

mengder spillvarme kan benyttes til andre formål 
- Aktuelt område er Rønvik, Sentrum (Bodø spektrum), Mørkved 

2, Turnhall 
- Turnidretten er i stor vekst.   
- Idretten vil være sentral i arrangementet «Eurogym i Bodø» i tilknytning til 

Bodø2024 
- Idretten har i dag ikke tilstrekkelig treningstid 
- Turnhall er tilnærmet ferdigprosjektert og har stor mulighet for egenrealisering av 

anlegg 
- Aktuelt område er; Rønvik, Sentrum, Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen 

3, Flerbrukshall Grønnåsen/Alstad/Bodøsjøen 
- Underdekning av anlegg i denne delen av kommunen 
- Manglende flater for innendørstrening som er større enn gymsaler 
- Kan realiseres i forbindelse med skoleutbygging / rehabilitering av skolen på Alstad. 
- Anlegget kan sees i sammenheng med andre idretter. 

4, Fotballhall 
- Fotballhall er i prosjekteringsfasen 
- Fotballidretten er meget viktig for Bodø-Idretten.  Idretten har ikke tilstrekkelig med 

treningsfasiliteter vinterstid 
- Det er enighet blant klubbene om å samles om ett prosjekt 
- Det bør realiseres en fotballhall ved Mørkvedlia Idrettspark.  

5, Konkurransebasseng 
- Idretten har pr i dag ikke anlegg som tilfredsstiller behovet 
- Anlegg drives på dispensasjon og har hyppige driftsstans 
- Konkurransebasseng er under prosjektering ved Bodø spektrum og synes å være i god 

utvikling 

6, Flerbrukshall Misvær 
- Det eksisterer kun et samfunnshus i Misvær der idretten har lite treningstid 
- En flerbrukshall i Misvær vil styrke idrettslaget betraktelig, og vil bidra til et godt 

aktivitetstilbud i distriktet både for idrettslaget og skolen 
- Det er kommet innspill fra idrettslaget, skolen og kommunedelsutvalget 

7, Private anlegg 
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- Innspill fra IK Junkeren og Bodø Bryteklubb om å bygge ny fotballhall i Rønvika 
- Dette er et område med stort behov for idrettsanlegg 
- Det ligger god økonomi i at klubbene selv bygger hallen 
- Klubbene har selv startet prosjektering 

8, Friidrettshall  
- Idretten har ikek tilstrekkelige treningsflater vinterstid 
- Bodø Friidrettsklubb har spilt inn behovet for friidrettshall 
- Dette forutsetter dialog med andre idretter 

9, Flerbrukshall Rønvik.  Sees i sammenheng med ny VGS 
- Stort behov for denne type treningsflate i bydelen 
- Det il frigjøre tid i andre haller hvor idretten ønsker mer treningstid 
- En flerbrukshall i Rønvik bør sees i sammenheng med ny skole / ny VGS i Rønvik.  

10, Klubblokaler til idrettslag 
- Sjøidrettene i Bodø (Bodø kajakklubb, Bodø seilklubb, Bodø Windsurfing, Bodø 

Sportsdykkerklubb, Bodø Kiting), har sendt inn et innspill om et felles klubblokale.  
- Kommunen gir tomt, klubbene selv bygger lokale 
- Sosiale rom for idrettslagene 
- Kan bygges i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg 

 
1.4 Andre arealer til idrettsformål 
Sett i forhold til byområdet, ønsker BIR at det ubebygde området mellom Flymuseet og 
Trekanten disponeres til idrettsformål.  Aktuelle tiltak her kan være prioritert anlegg nr 1. 
Ishall.  
Arealene ved Østbyen skole, Tennisbanen og Tennishallen bør sees samlet og disponeres til 
Offentlig tjenesteyting / Idrettsformål.  
Arealene omkring gml gymsal ved Lærerskolen i Rønvik bør disponeres til idrettsformål og 
mulig ny flerbrukshall for området – i tilknytning til ny skole for Rønvik / ny videregående 
skole. 
Området ved Grønnåsen mangler gode idrettsarenaer.  Mellom Børsingveien og Haugen ved 
Bodin leir er det en gml grusbane som bør disponeres til idrettsformål og på sikt oppgraderes 
til en treningsbane.   
BIR forutsetter at idretten blir involvert i den videre arealdisponeringen innen 
kommunedelplan for Hernes.  
 
1.5 Bodønaturen som arena 
Det er i Idrettsstrategi 2024 (Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd) valgt som en 
delstrategi at;  

- Utnytte Bodønaturen / Nordlandsnaturen som anlegg og arena for idretts- og 
kulturutøvelse.   

Det er også i Planbeskrivelsen gitt en langsiktig målsetning om at;  
- Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde.  

Bodønaturen er en svært viktig arena der løyper, stier og idrettsanlegg knyttet til 
Bodønaturen er svært viktige idrettsanlegg for turgåing, trim og idrett. Kartlagte områder i 
naturen og i byområdet er arena for orienteringssporten, turorientering og stolpejakt. 
BIR vil at opparbeidede idrettsanlegg og kartlagte områder skal forvaltes som en arena, og 
der endringer av disse anleggenes skal behandles etter §5.11 i planbestemmelsen.   
 
1.6 Innspill fra Idrettslag.  
BIR har sendt forslaget til ny arealplan ut til idrettslagene for innspill.  Det er kommet 
innspill fra;  
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 B&OI-Orientering.   
 Grønnåsen IL 

1.6.1 B&OI-Orientering.   
Det er viktig at arealplanen tar høyde for areal til uorganisert aktivitet. Stadig flere 
folkehelsetilbud er basert på dette, som 10 på topp, skiposten, 7 toppsturen, turorientering og 
stolpejakt, og de mange turforslag som anbefales av frilufts-organisasjoner og som også 
gjøres tilgjengelig via digitale plattformer. 
 Skolers næruteområder bør avmerkes som nødvendige aktivitetsarenaer for å nå overordnet 
læreplanmål der folkehelse som er kommet inn som nytt tverrfaglig tema i skolen. 
O-idrettens anlegg er spesialkonstruerte orienteringskart som brukes i o-løp, til tur-
orientering og i urbane strøk til sprintorientering og stolpejakt. Vi ser også at klubbens okart 
med detaljerte stinett nyttes i kommunale turkart og av andre. Disse stiene er det viktig blir 
oppretthold, vedlikeholdt og også renovert der turtrafikken er størst. 
Alle menneskeskapte endringer i bybildet og i terrenget medfører behov for kontinuerlig 
oppdatering av våre anlegg som er okart. Områder som planlegges til økt 
fritidsboligbebyggelse eller nye skogsbilveier, kan medføre endringer av «våre idrettsanlegg». 
For o-idretten er det viktig at klubbene bli varslet ved større og mindre anleggsvirksomhet og 
naturinngrep. 
Stolpejakt som et nytt gratis og lavterskel aktivitetstilbud for alle i Bodø har fått stor 
oppslutning, og bidrar også til ønskelig opplæring i bruk av kart. Sammen med 
turorienteringen gir det mulighet til å oppleve gleden med å finne poster i naturen ved hjelp 
av kart og kompass, og til å være fysisk aktive og få gode mestrings- og natur-opplevelser. 
Dette kan gjøres uten å være organisert i noe idrettslag eller annen organisasjon, men har 
betydning for folkehelsen generelt. Stolpejakt og turorientering er i prinsippet begge et 24/7 
tilbud, og som vi i orienteringsmiljøet er opptatt skal være åpent og tilgjengelig for alle i 
kommunen via våre okart som snart dekker hele kommunen. 
1.6.2 Grønnåsen IL 
Grønnåsen IL har et ønske om å disponere et område ved kunstgressanlegget  vi benytter oss 
av. På sikt har vi en drøm å etablere et klubbhus der, hvor vi kan tilby garderobefasiliteter til 
anlegget, i tillegg til lagringsplass og en møteplass for klubben. I første omgang så er vi 
egentlig ute etter å få en eller annen tillatelse for området, slik at det kanskje kan hjelpe oss i 
forhold til oppbevarings problematikk av utstyr osv, om det så var containerløsning inntil 
videre. 

2 Utkast til kommuneplanens arealdel.  Areal til idrettsformål 
Utkastet omfatter arealkart og vedtekter (juridisk bindende dokumenter) samt dokumenter 
som omfatter innspill, utredninger, planbeskrivelse mv.   
2.1 Plankartet 
Det er i plankartet avsatt areal til;  

• Idrettsanlegg nåværende 
• Idrettsanlegg framtidig 

I Plankartet er følgende areal avsatt til idrettsformål  
• Stordalen i Rønvik (nåværende idrettsanlegg, avsatt til anleggsformål lek i 

reguleringsplanen.) 
• Bankgata skole (nåværende idrettsanlegg) 
• Aspmyra (nåværende idrettsanlegg) 
• Mørkvedlia (nåværende idrettsanlegg) 
• Bestemorenga (nåværende og framtidig idrettsanlegg) 
• Skarmoen (framtidig idrettsanlegg)  
• Løding / Tverlandet (nåværende idrettsanlegg) 
• Ilstad (framtidig idrettsanlegg) 
• Myklebostad Golfbane (framtidig idrettsanlegg)  
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I tillegg til dette kommer areal som er avsatt til «offentlig friområde» i Arealplanen og til 
Idrettsanlegg gjennom reguleringsplaner – eks Bodø Spektrum og Tennisbanen (offentlig 
friområde).   
Plankartet angir områder for; 

• Kommunedelplan for Hernes (flyplassområdet).  På høring til 20. februar 2022 
• Kommunedelplan for Saltstraumen.  Vedtatt i 2012 

Kommuneldelplan for Hernes angir hovedtrekkene i arealdisponeringen. Det er foreløpig 
ikke avsatt areal til idrettsformål / idrettsanlegg.   
2.2 Planbestemmelsene  
Det er i planbestemmelsenes § 5.11 Idrettsanlegg gitt at;  
Områder avsatt til idrettsanlegg skal benyttes til idrettsformål. Innenfor områder for 
idrettsanlegg skal det utarbeides reguleringsplan før det kan gis tillatelse til tiltak etter pbl. 
§ 1-6.   
2.3 Andre dokumenter i tilknytning til kommuneplanen arealdel.  
2.3.1 Planbeskrivelsen 
Det er i planbeskrivelsen ikke gitt noe spesielt fokus på idrett og folkehelse.   
2.3.2 Endringsnotatet.   
Endringsnotatet viser hvilke områder som er gitt endret formål eller endret avgrensning av 
formål i planforslaget til ny KPA.  Følgende endringer gjelder idrettsanlegg;  

• Soløyvatnet.  Areal ved Bestemorenga, travbanen og Skarmoen er avsatt til 
idrettsanlegg 
• Ilstad. Areal regulert til golfbane og motorsportanlegg foreslås endret til 
idrettsanlegg.  

Sett i forhold til idrettens ambisjoner og behov i perspektiv 2024 og i et folkehelseperspektiv, 
går arealregnskapet i forslaget til ny KPA ikke opp.  Dette er hovedgrunnen til BIRs uttalelse:   
 

 
Bodø, 18.februar 

 
Bodø Idrettsråd 

 
 
 



Fra: Kari Kilskar[Kari.Kilskar@bodo.kommune.no]
Sendt: 21.02.2022 13:43:33
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saknr. 20/5962 - høringsuttalelse KPA 2022-2034 fra byggesakseksjonen 

Vi viser til brev Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034, med 
høringsfrist 20.02.22. Byggesakseksjonen har fått utsatt høringsfrist til 21.02.22.
Nedenfor følger byggesaksseksjonens merknader til KPA. Det er viktig for byggesaksseksjonen at 
bestemmelsene i KPA er tydelige på saksbehandlingsnivå. Vi har derfor valgt å gi konkrete merknader til 
enkeltbestemmelser som vi opplever som uklare, ulogiske eller som kan inneholde feil og mangler, og 
som dermed ikke vil fungere godt i byggesaksbehandlingen. Merknadene er av ulik karakter, men 
byggesaksseksjonen har merket seg noen utfordringer som er gjennomgående i gjeldende forslag til 
KPA. Disse kan oppsummeres som følgende:
 

       KPA skiller ikke tydelig nok mellom krav som gjør seg gjeldende i reguleringsprosesser og 
byggesaker

       Bestemmelsene er ofte overordnede og vage, og dermed vanskelig å håndtere i 
byggesaksbehandlingen

       Det mangler definisjoner av viktige begreper
 
Høringssvaret kan fremstå som omfattende, men vi mener det er viktig at våre innspill tas til 
vurdering/etterretning, selv om dette kan bety at KPA må sendes på ny høring. Vi mener at en eventuell 
forsinkelse som følge av dette, må kunne aksepteres for å få en gjennomarbeidet KPA som kan fungere 
godt i fire år. 
 
Byggesaksseksjonen stiller gjerne i et møte med Byutvikling Plan for å gjennomgå merknadene i dette 
høringssvaret. Eventuelle innspill som ikke implementeres i KPA bør gjennomgås av byggesaksseksjonen 
og Byutvikling Plan i fellesskap, for nødvendige avklaringer.  
 
På vegne av koordinatorgruppa for høringsuttalelsen ( Kristine Alice Hirsti, Marit Johnsen og Kari 
Kilskar):
 
 
 

Med vennlig hilsen

Kari Kilskar 
saksbehandler
Byggesak 

+4775555342
kari.kilskar@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 

mailto:kari.kilskar@bodo.kommune.no
https://www.bodo.kommune.no/
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Innledning 
Vi viser til brev Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034, med 

høringsfrist 20.02.22. Byggesakseksjonen har fått utsatt høringsfrist til 21.02.22. 

Nedenfor følger byggesaksseksjonens merknader til KPA. Det er viktig for byggesaksseksjonen at 
bestemmelsene i KPA er tydelige på saksbehandlingsnivå. Vi har derfor valgt å gi konkrete 
merknader til enkeltbestemmelser som vi opplever som uklare, ulogiske eller som kan inneholde feil 
og mangler, og som dermed ikke vil fungere godt i byggesaksbehandlingen. Merknadene er av ulik 
karakter, men byggesaksseksjonen har merket seg noen utfordringer som er gjennomgående i 
gjeldende forslag til KPA. Disse kan oppsummeres som følgende: 
  

• KPA skiller ikke tydelig nok mellom krav som gjør seg gjeldende i reguleringsprosesser 
og byggesaker 

• Bestemmelsene er ofte overordnede og vage, og dermed vanskelig å håndtere i 
byggesaksbehandlingen 

• Det mangler definisjoner av viktige begreper 
  
Høringssvaret kan fremstå som omfattende, men vi mener det er viktig at våre innspill tas til 
vurdering/etterretning, selv om dette kan bety at KPA må sendes på ny høring. Vi mener at en 
eventuell forsinkelse som følge av dette, må kunne aksepteres for å få en gjennomarbeidet KPA som 
kan fungere godt i fire år.  
  
Byggesaksseksjonen stiller gjerne i et møte med Byutvikling Plan for å gjennomgå merknadene i 
dette høringssvaret. Eventuelle innspill som ikke implementeres i KPA bør gjennomgås av 
byggesaksseksjonen og Byutvikling Plan i fellesskap, for nødvendige avklaringer.   
 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 

§ 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner 

Ordlyd i KPA  

«Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt 

før 29.10.2020»  

Hva er problematisk? 
Det kan oppstå tolkningstvil om når det foreligger «motstrid» mellom reguleringsplan og KPA. Noen 
eksempler: 

• Er arealformål i KPA i motstrid til mer detaljert underformål i samme arealkategori i 
kommunedelplan eller reguleringsplan? 

• Når er arealformål i KPA i motstrid til typer arealformål som ikke lenger er i bruk?   

• Sml. 5.2.8 – mange eldre reguleringsplaner har bestemmelser om utnyttelsesgrad. Disse 
beregnes gjerne på andre måter enn i nyere planer og KPA. Skal dette regnes som motstrid?  

• Noen eldre reguleringsplaner regulerer høyde i etasjeantall, mens KPA angir mønehøyde mv. 
Skal dette regnes som motstrid?  

• I noen bestemmelser i KPA står det at diverse forbud ikke gjelder dersom området er 
«regulert til […]». Se f.eks. § 1.3.2 (Bygging og fradeling i områder som grenser til 
byutviklingsområdet) og § 1.18 (strandsone og vassdrag). Med andre ord: Skal man tolke 
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KPA slik at det i disse tilfellene ikke er «motstrid» mellom reguleringsplanene og KPA, fordi 
KPA her gir (eldre) reguleringsplaner forrang?  
 

Forslag til ny tekst 

Byggesak foreslår at det inntas noen retningslinjer om hvordan «motstrid» skal forstås.  

 

§ 1.2 Plankrav 

Ordlyd i KPA 

«For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.» 

Hva er problematisk? 
Avsnittet er en direkte avskrift av plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, og det bør derfor inntas 
en henvisning til lovbestemmelsen. Det bør eventuelt vurderes om bestemmelsen kan sløyfes 
ettersom den følger av loven og gjelder uavhengig av KPA.  
  

Forslag til ny tekst 
Bestemmelsen bør sløyfes. Eventuelt bør det inntas en henvisning til lovbestemmelsen:  

«For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-1 tredje ledd». 

 

§ 1.2.1 Unntak fra plankrav 

Ordlyd i KPA 

«Boligbebyggelse:  

Mindre utbyggingstiltak innenfor eksisterende boligområder, avsatt til et formål 

innenfor bebyggelse og anleggskategorien, kan utføres uten reguleringsplan så 

lenge alle følgende betingelser er oppfylt:  

• Tiltaket har maksimalt 3 nye boenheter.  

• Det kan kun bygges småhusbebyggelse. Dersom tomt skal fradeles skal 

den nye tomten ved bygging av eneboliger være minimum 300 m2 per 

boligbygg. Ved bygging av øvrige småhus skal den nye tomten være 

minimum 600 m2 per boligbygg.  

• Tiltakets form, høyde, volum og plassering tilpasses tilgrensende 

bebyggelse og forholdet til transportnett og øvrige bestemmelser i denne 

plan og plan- og bygningsloven ivaretas.  

• Tiltaket medfører ikke privatisering eller på andre måter kommer i 

konflikt med offentlig grønnstruktur, strandsone, friområder, turløyper 

eller hindrer allmenhetens tilgjengelighet til slike områder.  
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• Tiltaket berører ikke bygning som i seg selv er bevaringsverdig (gul på 

temaplan kulturminner).  

Berører tiltaket bygning som inngår som del av bevaringsverdig bygningsmiljø, 

må tiltakshaver dokumentere at tiltaket er i samsvar med bestemmelser og 

retningslinjer i § 13.3.» 

Hva er problematisk? 
Kulepunkt 2: Det er uklart hva som regnes som «småhus» og «småhusbebyggelse» (disse begrepene 
går igjen flere steder i KPA). Det foreligger ingen forskriftsfestet definisjon av boligtyper og 
begrepene bør derfor defineres. Kart- og planforskriften opererer både med «frittliggende» og 
«konsentrert» småhusbebyggelse. Er begrepet «småhusbebyggelse» ment å omfatte begge deler? 
Regnes lavblokk, terrassert bebyggelse osv. som «småhusbebyggelse»? 

Kulepunkt 3: Det bør presiseres at betingelsene som fremgår av dette punktet «skal» oppfylles.  

Generell kommentar: Det vil muligens være enklere å kun sette en maksgrense for antall boenheter.  

Forslag til ny tekst   
Kulepunkt 2: Eksempel på definisjon, hentet fra regjeringens veileder for Grad av utnytting:  

«Småhus er fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med 

inntil tre målbare plan over ferdig planert terreng, der bygningens høyde faller 

innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4.»  

Veilederen inneholder også en egen definisjon av «konsentrert småhusbebyggelse». Se side 13.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf 

Kulepunkt 3: «Tiltakets form, høyde, volum og plassering skal tilpasses tilgrensende bebyggelse og 

forholdet til transportnett og øvrige bestemmelser i denne plan og plan- og bygningsloven skal 

ivaretas.»  

Ordlyd i KPA 

«Samferdsel:  

Gang/sykkelveger kan bygges uten reguleringsplan der det ligger til rette for det.» 

 

Hva er problematisk? 
Bestemmelsen er svært uklar og kan bli vanskelig å praktisere i byggesaker. Det gis unntak fra 
plankrav, men det er ikke angitt hvilke kriterier som må være oppfylt. Det må gis retningslinjer for 
hva som legges i formuleringen «der det ligger til rette for det».   
 

§ 1.3.2 Bygging og fradeling i områder som grenser til byutviklingsområdet 

Ordlyd i KPA 

«Mellom Løpsmark og Skau, og mellom Støver og Tverlandet tettsted er det ikke 

tillatt med ny bolig eller næringsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling 

til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
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eller områder avsatt i kommuneplanens arealdel og/eller regulert til 

utbyggingsformål» 

Hva er problematisk? 
Annen setning: Ifølge bestemmelsen om rettsvirkning gjelder KPA – ved motstrid - foran eldre 
reguleringsplaner (vedtatt før 29.10.2020). Skal det likevel være tillatt med f.eks. boligbebyggelse, jf. 
en eldre reguleringsplan, dersom formålet i reguleringsplanen strider mot KPA sin formålsangivelse? 
Dette bør presiseres eller det bør inntas en retningslinje som kommenterer motstridsspørsmålet.  

 

§ 1.4 Utbyggingsprogram for boliger 

Ordlyd i KPA 
Det følger av bestemmelsen at det tillates fortetting innenfor eksisterende boligområder i bydelene 
Mørkved, Bodøsjøen, Alstad, Grønnåsen og sentrum. Dette er ikke nevnt for Saltvern/Rønvik. 
  

Hva er problematisk? 
Er det meningen at det ikke skal stå det samme for Saltvern/Rønvik?  
 

§ 1.7.1 Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål 

Ordlyd i KPA 

Siste avsnitt: «I tilfeller hvor det aksepteres at boenheter etableres med dempet 

fasade som erstatning for stille side, stilles det krav om høy opplevd kvalitet ved 

utforming av støydempende tiltak. Det tillates ikke å etablere ettroms boenheter 

med kun dempet fasade» 

Retningslinje: «I utbyggingsområder som ligger i områder berørt av flere 

støykilder, er det anbefalt en reduksjon av støygrensen med 3dB, jf. veileder til T-

1442 I slike områder kreves det støyutredning i reguleringsplan/byggesak som 

dokumenterer at støykravene gitt i veileder til T-1442 er oppfylt». 

Hva er problematisk? 
Siste avsnitt: Formuleringen «krav om høy opplevd kvalitet» er svært vag, og vanskelig for byggesak 
å praktisere i byggesaksbehandlingen.  
  
Retningslinje: Retningslinjen inneholder en «skal»-bestemmelse, ettersom det «kreves (…) 
støyutredning». «Skal»-bestemmelser bør ikke stå i retningslinjen. 
 

§ 1.8 Ulempehåndtering i anleggs- og byggetid 

Ordlyd i KPA  

«Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan ulemper for beboere og 

næringsetableringer skal håndteres i bygge- og anleggsfasen, og planen skal 

være godkjent før det kan gis rammetillatelse. Detaljplan for beskyttelse av 

omgivelsene skal være skriftlig godkjent før igangsettingstillatelse kan gis.» 

Hva er problematisk?  
Byggesak mener det er unødvendig at det skal leveres en overordnet plan ved rammesøknad, og en 
detaljert plan ved igangsettingssøknad. Byggesak foreslår at det kun stilles krav om at detaljplan skal 
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leveres ved søknad om igangsetting. Byggesak kan sette vilkår om innlevering av slik plan i 
rammetillatelsen.  
  

Forslag til ny tekst  

«Det skal utarbeides en detaljplan for hvordan ulemper for beboere og 

næringsetableringer, skal håndteres i bygge- og anleggsfasen. Detaljplanen skal 

være skriftlig godkjent før igangsettingstillatelse kan gis.»  

§ 1.9 Miljøprogram 

Ordlyd i KPA 

“For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram. Miljøprogram skal 

utarbeides etter NS3466 - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø.” 

Hva er problematisk? 
Første setning fremstår uklar. Når skal miljøprogram være ferdig, og er det krav om å sende det til 

kommunen?  

Dersom det kan tenkes å være uhensiktsmessig ressurskrevende at samtlige reguleringsplaner har 

miljøprogram (f. eks. planer med lite areal eller som anses å ha mindre miljømessig betydning) kan 

det være greit å åpne for unntak dersom Bodø kommune godkjenner dette i enkelte saker. Ellers er 

vi bundet av bestemmelsen.  

Tekst i bestemmelsen omtaler ikke miljøoppfølgingsplan (MOP). Vi foreslår at følgende setning fra 

NS 3466, kap. 3.1, settes inn for å belyse at MOP alltid skal utarbeides: 

«Et miljøprogram skal fastsette de miljømålene som skal ligge til grunn for valg av tiltak i et prosjekt 

gjennom hele prosjektets livsløp og følges opp i miljøoppfølgingsplan(er).» 

Forslag til ny tekst 

“§ 1.9 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 

For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram innen [tidspunkt i 

prosess], som skal sendes kommunen innen [tidspunkt i prosess] [evt.: med 

mindre annet er skriftlig godkjent av kommunen].  

Miljøprogram skal utarbeides etter NS 3466 (Miljøprogram og 

miljøoppfølgingsplan for ytre miljø), der det blant annet går frem at:  

“Et miljøprogram skal fastsette de miljømålene som skal ligge til grunn for valg av 

tiltak i et prosjekt gjennom hele prosjektets livsløp og følges opp i 

miljøoppfølgingsplan(er).” 

 

§ 1.10 Håndtering av overskuddsmasser fra bygge- og gravearbeid 

Ordlyd i KPA 

“Det vises til § 1.14 om bevaring av matjord i byutviklingsområdet. Bearbeidede 

materiale som betong, jern, glass og tegl klassifiseres ikke som rene masser. 

Betong og tegl kan gjenbrukes dersom det kan dokumenteres at det ikke er en 
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forurensningsfare knyttet til bruken. Overskuddsmasser som inneholder 

svartelista planter skal leveres til godkjent deponi eller deponeres på stedet etter 

anvisning fra faglig rådgiver.  

Retningslinje 

Rene overskuddsmasser bør gjenbrukes direkte i et annet prosjekt eller 

mellomlagres i en godkjent mellomlagringsplass.” 

Hva er problematisk? 
Det er fint om teksten refererer til nytt kapittel i avfallsforskriften som regulerer gjenbruk av betong 

og tegl, og til gjeldende veiledning/regelverk om disponering av rene overskuddsmasser. Byggesak 

ønsker også at det kommer tydeligere frem at det må være i tråd med nasjonale retningslinjer. 

Forslag til ny tekst 

“Rene overskuddsmasser kan med fordel gjenvinnes direkte i annet prosjekt eller 

for øvrig disponeres, så fremt det er i tråd med gjeldende veiledning fra 

Miljødirektoratet om disponering av jord og stein som ikke er forurenset og 

kommende forskriftsregulering av temaet. 

Bearbeidede materialer som betong, jern, glass og tegl klassifiseres ikke som rene 

masser. Betong og tegl kan gjenbrukes dersom krav i avfallsforskriften kapittel 

14A (Betong og tegl fra riveprosjekter) er oppfylt.  

Overskuddsmasser som inneholder svartelistede planter, skal leveres til godkjent 

deponi eller deponeres på stedet etter anvisning fra faglig rådgiver.  

Det vises til planbestemmelsen § 1.14 om bevaring av matjord i 

byutviklingsområdet.” 

§ 1.10.1 Krav til miljøundersøkelse og tiltaksplan 

Ordlyd i KPA 

“Der det er usikkerhet om forurensing i grunn skal det foretas miljøteknisk 

grunnundersøkelse før igangsetting av tiltaket. Dersom den miljøtekniske 

grunnundersøkelsen påviser forurensede masser skal tiltaksplan utarbeides. 

Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunens forurensningsmyndighet før 

byggetillatelse kan gis.” 

 

Hva er problematisk? 
Teksten bør referere til aktuelt regelverk for å ta høyde for at regelverket kan endres i perioden når 

aktuell KPA er gjeldende. 

Forslag til ny tekst 

“Hvis grunnen kan være forurenset skal det foretas nødvendige undersøkelser før 

igangsetting av tiltaket, jf. forurensningsforskriften kap. 2 (Opprydding i 

forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider). Dersom undersøkelsen påviser 

forurensede masser, skal tiltaksplan utarbeides. Tiltaksplanen skal godkjennes av 

kommunens forurensningsmyndighet før byggetillatelse kan gis.” 
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§ 1.10.2 Massebudsjett og regnskap 

Ordlyd i KPA  

«Ved større byggeprosjekter skal det utarbeides massebudsjett og -regnskap. 

Kravet inntrer ved uttak av masser på mer enn 150 m3 faste masser. Det skal 

forelegges massebudsjett for tiltak der slikt krav inntreffer i byggesøknad. Der slikt 

krav inntreffer, skal det forelegges masseregnskap før midlertidig brukstillatelse 

kan gis. Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene.» 

 

Hva er problematisk?  
Det er uklart hva bestemmelsen sikter til - når inntreffer krav om massebudsjett i byggesøknad? Er 
det automatisk ved uttak av masser på mer enn 150 m3 faste masser? Hvem i kommunen skal 
forlegges massebudsjett og masseregnskap? Byggesak kan ikke se at det finnes krav om dette i vårt 
regelverk. 
 

Forslag til ny tekst 

«Ved uttak av faste masser på mer enn 150 m3, skal det forelegges massebudsjett 

[i byggesøknaden]. Masseregnskap skal forelegges før midlertidig brukstillatelse 

kan gis.» 

 

§ 1.15 Ulempehåndtering i anleggs- og byggetid 

Ordlyd i KPA  

“I reguleringsbestemmelser for kommende reguleringsplaner skal det sammen med 

søknad om tiltak i planområder kreves en godkjent plan for disponering av matjord, 

dersom matjord inngår i området.” 

Hva er problematisk?  
Hvem skal godkjenne en slik plan og etter hvilke kriterier? Bestemmelsen er uklar - hva skal inngå i 
reguleringsplaner og hva skal sendes inn sammen med søknad om tiltak? 
 

§ 1.16 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Ordlyd i KPA  

«Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende 

terreng ikke utsettes for fare, skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.  

Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i 

flomutsatt område.» 

Hva er problematisk? 
Teksten i de tre siterte avsnittene ovenfor er hentet fra Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7.1 og 7.2. 
Byggesak mener bestemmelser i TEK ikke bør gjentas i KPA. Hva hvis TEK endrer seg i planperioden?  
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§ 1.18 Strandsone og vassdrag 

Ordlyd i KPA  

«I 100-metersbeltet fra strandlinjen langs sjø og i en sone på 50 m langs vann og 

vassdrag er det forbudt med byggetiltak. Forbudet gjelder ikke der arealet er 

regulert eller avsatt til bebyggelse og anlegg og det er gitt en byggegrense. 

Forbudet gjelder ikke der tiltaket er på oversiden av etablert offentlig vei eller bane.  

For områder hvor funksjonell strandsone er vurdert er det gitt en byggegrense som 

fremkommer av plankartet.  

Tiltak som fremmer friluftsliv kan tillates der det ikke er i konflikt med interesser 

knyttet til naturmangfold.» 

Hva er problematisk? 
Første ledd første setning: Ordlyden «byggetiltak» kan skape tolkningstvil fordi den ikke samsvarer 
med plan- og bygningsloven. Etter pbl. § 1-8 er det forbudt med «tiltak» som nevnt i pbl. § 1-6, 
hvilket også omfatter terrenginngrep, deling mv. (ikke kun bygging). 
 
Ordbruk: Pbl. § 1-8 tredje ledd gir hjemmel til å fastsette en annen «byggegrense» mot sjø, enn den 
som fremgår av lovbestemmelsen. Overskriften til denne bestemmelsen bør derfor være 
«Byggegrense langs strandsone og vassdrag».  

 
Første ledd annen setning: Byggegrensen i KPA gjelder ikke der arealet er «regulert». Skal 
bestemmelsen forstås slik at der reguleringsplan (også de eldre planene) inneholder en byggegrense, 
skal byggegrensen i reguleringsplanen gjelde foran KPA sin byggegrense? (Obs! Det betinger vel at 
formålet i reguleringsplan ikke er i strid med formålet i KPA.) Motstridsspørsmålet bør avklares.  

 
Tredje ledd: Det er uklart om bestemmelsen betyr 1) at det ikke gjelder noen byggegrense mot sjø, 
vann og vassdrag dersom tiltaket fremmer friluftsliv, eller 2) at kommunen er positive til å innvilge 
dispensasjoner fra byggegrensen dersom tiltaket fremmer friluftsliv. Denne type formulering har ført 
til ulik praksis hos byggesak, og dette bør derfor presiseres. Det bør også inntas noen 
vurderingskriterier for når et tiltak anses for å «fremme friluftsliv» og «ikke er i konflikt med 
interesser knyttet til naturmangfold».  
 
Se forslag til omformulering av bestemmelsen nedenfor. 
 

Forslag til ny tekst 

«Langs sjø kan det ikke settes i verk tiltak etter pbl. § 1-6 nærmere enn 100 meter 

fra strandlinjen. Langs vassdrag kan det ikke settes i verk tiltak etter pbl. § 1-6 

nærmere enn 50 meter.  

Der areal er regulert eller avsatt til bebyggelse og anlegg, og det er angitt en 

byggegrense i reguleringsplan, gjelder denne foran KPA sin bestemmelse om 

byggegrense. Der tiltaket er på oversiden av etablert offentlig vei eller bane, 

danner offentlig vei/bane byggegrensen mot sjø og vassdrag.  

For områder hvor funksjonell strandsone er vurdert er det gitt en byggegrense 

som fremkommer av plankartet.  

Retningslinje: 
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Det kan gjøres unntak fra byggegrensen mot sjø og vassdrag, gjennom søknad 

om dispensasjon, for tiltak som fremmer friluftsliv og som ikke er i konflikt med 

interesser knyttet til naturmangfold.»  

Kapittel 3 Parkering 

§ 3.1 Soneinndeling 
Bildetekst på side 28 

  
I tillegg til sone A i bykjernen er det tilsvarende soner for Mørkved og Tverlandet bydelssenter. 

 

Forslag til ny bildetekst 

 
Sone A – for Mørkved bydelsenter  Sone A – for Tverlandet bydelsenter 

§ 3.2.3 Dokumentasjon av parkeringsløsning 

Ordlyd i KPA  

«Antall plasser fastsettes etter tabellen i § 3.2.1 og § 3.2.2, eller i reguleringsplan 

og byggesak etter særskilt vurdering. En slik vurdering skal inneholde […]» 

Hva er problematisk? 
Det er uklart om avvik fra minimums- eller maksimumskrav innebærer at det må søkes om 
dispensasjon i byggesaken. Er det slik at tiltakshaver kan velge fritt om de vil bruke tabellen eller 
gjøre en særskilt vurdering? Dette bør tydeliggjøres.  
 
Videre er det uklart hvem som skal gjøre en «særskilt vurdering» - er det kommunen eller 
forslagsstiller/tiltakshaver? Hvordan skal bestemmelsen praktiseres på byggesaksnivå og hva skal 
byggesak basere sin beslutning på? Byggesak mener bestemmelsen er kompliserende og at det bør 
vurderes om det er et reelt behov for en slik bestemmelse.   
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Til kulepunkt 5 i bestemmelsen: Hva er en mobilitetsplan, hvem skal vurdere denne og etter hvilke 
kriterier?  
 

§ 3.3.1 Bilparkering 

Ordlyd i KPA  

Tredje ledd: «Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens 

håndbok N100 legges til grunn. Minstebredde på parkeringsplass skal være 2,5 m 

og minste lengde skal være 5 m.» 

Fjerde ledd: «Parkeringsplassene for bil skal etableres på samme eiendom som 

aktuell bygning eller på fellesareal (fellesanlegg) innenfor en avstand på 

maksimum 250 m fra aktuell bygning, forutsatt at det foreligger en tinglyst rett. 

Avstanden måles fra inn-/utgang P-anlegg til inn-/utgang omsøkt bygning.» 

Syvende ledd: «Ved tilbygg, påbygg og bruksendring kan det gjøres en samlet 

vurdering av hele bygningsmassen».  

 

Hva er problematisk? 
Er minstekravene i tredje ledd annen setning ment som absolutte krav, uavhengig av håndboken? I 
så tilfelle bør setningene bytte plass, og det bør gjøres mindre justeringer i ordlyden.  
 
Det bør fremgå av fjerde ledd at kravet om tinglyst rett gjelder dersom parkering etableres på annen 

manns grunn. Videre bør det spesifiseres hva vi krever av en tinglyst rett. Er det tilstrekkelig at det 

foreligger en tinglyst bruksrettsavtale mellom eier og brukerne av parkeringsplassene? Stilles det 

nærmere krav til innhold i en slik avtale? 

Det er uklart hva en «samlet vurdering» i syvende ledd skal omfatte og hvilke kriterier som er 

avgjørende. Bestemmelsen bør inneholde noen veiledende retningslinjer. 

Forslag til ny tekst 

Tredje ledd: «Minstebredde på parkeringsplass skal være 2,5 m og minste lengde 

skal være 5 m. For øvrig skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn 

ved utformingen.  

Fjerde ledd: «Parkeringsplassene for bil skal etableres på samme eiendom som 

aktuell bygning eller på fellesareal (fellesanlegg) på annen manns grunn, innenfor 

en avstand på maksimum 250 m fra aktuell bygning, forutsatt at det foreligger en 

tinglyst avtale om bruksrett. Avstanden måles fra inn-/utgang P-anlegg til inn-

/utgang omsøkt bygning.» 

 

§ 3.3.2 Sykkelparkering 

Ordlyd i KPA  

Første ledd: «Parkeringsplassene for sykkel til bolig skal etableres på samme 

eiendom som aktuell bygning eller på fellesareal (fellesanlegg) innenfor en 

avstand på maksimum 25 m fra hovedinngang. Sykkelstativ skal være låsbart og 
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bør være klimabeskyttet. Sykkelstativ utendørs skal gis en god estetisk 

utforming.» 

Fjerde ledd: «Ved tilbygg, påbygg og bruksendring kan det gjøres en samlet 

vurdering av hele bygningsmassen. Ved bygging av mer enn 15 nye boenheter 

skal det settes av arealer til service for sykkel. Dette kan være i form av 

vask/reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk) og oppbevaring av 

ekstrautstyr som vinterdekk, ekstradeler mm. Dette gjelder ikke småhus og 

eneboliger.» 
 

Hva er problematisk? 
Første ledd: For bilparkering etter § 3.3.1 er det et krav om tinglyst rett dersom parkeringsplassene 
etableres på annen manns grunn. Skal det samme gjelde for sykkelparkering? 
 
Fjerde ledd: 1) Hva innebærer «en samlet vurdering av hele bygningsmassen»? 2) «Småhus» bør 
defineres.   
 

Forslag til ny tekst 

Første ledd: «Parkeringsplassene for sykkel til bolig skal etableres på samme 

eiendom som aktuell bygning eller på fellesareal (fellesanlegg) på annen manns 

grunn, innenfor en avstand på maksimum 25 m fra hovedinngang, forutsatt at 

det foreligger en tinglyst avtale om bruksrett. Sykkelstativ skal være låsbart og 

bør være klimabeskyttet. Sykkelstativ utendørs skal gis en god estetisk 

utforming.» 

§ 3.4 Parkering for bolig- og fritidsbebyggelse 

Ordlyd i KPA 

 «På eiendommer hvor det ikke er tilstrekkelig areal til å oppfylle kravene både til 

uteoppholdsareal og parkering, skal uteoppholdsareal prioriteres løst foran 

parkering.  

I tillegg til det ordinære parkeringskravet skal det i alle boligprosjekter med flere 

enn 15 boenheter etableres minimum 1 parkeringsplass for servicebiler, 

hjemmetjeneste, håndverkere o.l. Dette gjelder ikke småhus og eneboliger. Det skal 

etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 45 boenheter, og videre 1 til pr. 30 

boenheter. Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene skal etableres.  

Der det ikke er minimumskrav til parkering skal det alltid etableres 1 plass til 

forflytningshemmede for hver 15. bolig. I de øvrige sonene gjelder kravene i § 3.3.1, 

første avsnitt.» 

 

Hva er problematisk? 
Annet ledd: Som nevnt tidligere bør «småhus» defineres. Byggesak forstår ikke begrunnelsen for at 

kravet om 1 parkeringsplass for servicebiler mv. ikke gjelder for «småhus» - hva hvis tiltaket 

innebærer småhus i rekke med 15 boenheter?  

Annet ledd: Ordlyden «med flere enn 15 boenheter» og «med flere enn 45 boenheter» bør 

omformuleres til «med 15 boenheter eller flere» og «med 45 boenheter eller flere». 
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Tredje ledd: Ordlyden bør endres fra «bolig» til «per boenhet». 

Vedrørende sonene:  

• Sone A: Bestemmelsen har den konsekvens at en enebolig med sekundærleilighet ikke får ha 
parkeringsplass eller garasje på tomten. Byggesak oppfatter bestemmelsen som svært streng. 

• Sone B: Bestemmelsen har den konsekvens at en vertikaldelt bolig med to boenheter i hver 
skal ha 70 % av plassene under bakken. Byggesak oppfatter bestemmelsen som svært streng.  
 

§ 3.6 Annen parkering 

Ordlyd i KPA  

«Annen parkering skal fastsettes etter tabellen i § 3.2.1 eller gjennom egen 

utredning. jf. § 3.2.3. Kategorien omfatter kategoriene helsebygg, barnehage, 

skole, universitet/høgskole, idrettsanlegg, kulturinstitusjoner/forsamlingslokaler 

og andre relaterte virksomheter. Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i én 

virksomhetskategori, skal antall parkeringsplasser fastsettes etter § 3.2.3.» 

 

Hva er problematisk? 
Som nevnt i kommentarene til § 3.2.3 er det uklart for byggesak om avvik fra minimums- eller 
maksimumskrav i tabellen i § 3.2.1 innebærer at det må søkes om dispensasjon i byggesaken. Er det 
slik at tiltakshaver kan velge fritt om de vil bruke tabellen eller gjøre en særskilt vurdering? Etter § 
3.6 fremstår det som at tiltakshaver har et reelt valg mellom tabellen og egen utredning.  

 

§ 3.7 Parkering for fritidsbebyggelse 

Ordlyd i KPA  

«For fritidsbebyggelse skal det dokumenteres parkering på egen tomt, på 

fellesareal eller på annen grunn forutsatt at det foreligger en tinglyst rett, jf. § 

5.3.1.» 

Hva er problematisk? 
Byggesak registrerer at kravene til dokumentering av parkering er ulike for fritidsbebyggelse og 
boligbebyggelse. For fritidsbebyggelse skal det dokumenteres 1) parkering på egen tomt, 2) på 
fellesareal «eller» 3) på annen grunn forutsatt at det foreligger en tinglyst rett. For boligbebyggelse 
må parkering dokumenteres på 1) samme eiendom som aktuell bygning eller 2) på fellesareal 
(fellesanlegg), forutsatt at det foreligger en tinglyst rett. Byggesak stiller spørsmål ved om det bevisst 
er gjort forskjell i hvilke alternativer som aksepteres eller om bestemmelsene i større grad bør 
harmoniseres.  

 

§ 3.9 Vilkår ved anmodning om brukstillatelse/ferdigattest 

Ordlyd i KPA 

«Parkeringsplassene skal være ferdig opparbeidet med fast dekke og kantstein 

før det kan gis ferdigattest i områder der reguleringsplan gjennom bestemmelser 

krever dette. Midlertidig brukstillatelse skal ikke gis før følgende forhold er sikret:  
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• Parkeringsplasser som bestemmelsene krever i tråd med parkeringsplan skal 

være opparbeidet på tomten og ferdig bygget» 

Hva er problematisk? 
Ferdigattest er betinget av at parkeringsplassene er «ferdig opparbeidet med fast dekke og 
kantstein». Midlertidig brukstillatelse er betinget av at parkeringsplassene skal være «opparbeidet 
på tomten og ferdig bygget». Hva er forskjellen på disse to bestemmelsene? Det må i større grad 
presiseres hva som skal til for å oppnå midlertidig brukstillatelse – er det f.eks. tilstrekkelig at 
parkeringsplassene er opparbeidet med et lag grus?  
 

Kapittel 4 Uteoppholdsareal 

Innledning 

Ordlyd i KPA 

Første ledd: «Bestemmelsene er bindende for behandling av saker etter plan- og 

bygningsloven. Seksjonering etter eierseksjonsloven av ubebygd areal som skal 

inngå som uteoppholdsareal for boenheter kan ikke gjennomføres i strid med disse 

bestemmelsene.» 

Tredje ledd: «Det må vises i utomhusplan hvordan uteoppholdsarealet skal 

opparbeides og brukes.» 

Fjerde ledd: «Dersom utomhusanlegget skal overtas til kommunal drift og 

vedlikehold stilles det krav til utforming ihht enhver tid gjeldende kommunalteknisk 

norm for Bodø kommune.» 

Hva er problematisk? 
Første ledd: Det er en lang setning med tungt språk. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra kunder som 

ikke forstår hva dette betyr, og mange saksbehandlere likeså. 

Tredje ledd: Skal slike planer ha kommunalteknisk godkjenning før det kan gis byggetillatelse? 

Fjerde ledd: Bruker ordet «utomhusanlegg», mens det overalt ellers står «uteoppholdsareal». Hva 

menes med «utomhusanlegg»? 

Forslag 
Første ledd andre setning: Fjerne hele setningen fra KPA, den hører ikke hjemme her. Dette er en 

saksbehandlingsregel i eierseksjonsloven § 7 annet ledd, og den blir ivaretatt i forbindelse med 

saksbehandling av seksjoneringssaker. 

Tredje ledd: Ta med setning om at detaljert utomhusplan skal være godkjent av kommunen før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

Fjerde ledd: Det må konkretiseres hva som skal overtas av kommunen.  



17 
 

§ 4.1 Soneinndeling 
Bildetekst på side 34 

  
I tillegg til sone A i bykjernen er det tilsvarende soner for Mørkved og Tverlandet bydelssenter. 

Forslag til ny bildetekst 

 
Sone A – for Mørkved bydelsenter  Sone A – for Tverlandet bydelsenter 

§ 4.2 Generelle kvalitetskrav 

Ordlyd i KPA 

Tredje ledd: «Minimum 50% av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- 

og høstjevndøgn i minimum 3 timer etter kl 1600.» 

Syvende ledd: «Det skal legges til rette for bruk av uteoppholdsarealet året rundt.» 

Hva er problematisk? 
Dersom det skal være et kvalitetskrav som gjelder solforhold, må dette kunne kreves dokumentert i 

byggesaken. 

Hva menes konkret med at uteoppholdsarealet skal kunne brukes året rundt? 

Forslag 
Tredje ledd: «Minimum 50% av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn 

i minimum 3 timer etter kl 1600. Solforhold må dokumenteres i byggesaken med sol-

/skyggediagram.» 

Syvende ledd: Skrive konkret hva som legges i at uteoppholdsarealet kan brukes året rundt. 
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§ 4.2.1 Plassering av uteoppholdsareal 

Ordlyd i KPA 

Siste ledd: «For felles uteoppholdsareal kan areal under utkraget konstruksjon 

regnes med når utkragingen er 5 meter over uteoppholdsarealet eller har en 

utkraging på maksimalt 1,6 meter ved minimum 3 meters høyde over 

uteoppholdsarealet. Lettere takkonstruksjoner som pergola ol. kan godtas.» 

Hva er problematisk? 
Det følger av § 4.2 at mindre byggverk som grillbu, lekestue, gapahuk, drivhus, pergola ol. kan 

beregnes inn i uteoppholdsarealet. I henhold til § 4.2.1 kan slike mindre byggverk regnes med også 

dersom de plasseres under «utkraget konstruksjon» (balkong). Utkraget balkong er en balkong som 

ikke er understøttet. Hvorfor kan man ikke akseptere at areal under understøttet balkong kan være 

uteoppholdsareal dersom høyde fra terreng er tilstrekkelig? 

Forslag 
Vurdere om to understøttede søyler for utkraging over tre meter er ok som uteoppholdsareal. 

§ 4.2.2 Krav for sone A 

Ordlyd i KPA 

Tredje og fjerde ledd: «Arealet kan opparbeides på egen grunn eller i areal for 

felles uteoppholdsareal eller på offentlig park, gate eller plass. Arealet skal ikke 

ligge mer enn 200 m i luftlinje fra inngang til boligdel, og skal ha trafikksikker 

atkomst og plassering. Arealet kan etableres slik som skissert i § 4.2.1. 

Krav til felles uteoppholdsareal kan løses på offentlige parker, gater eller plasser. 

Dette forutsetter at følgende kriterier er oppfylt: 

Uteoppholdsarealet til boligene må stedfestes i reguleringsplan for det aktuelle 

tiltaket. 

Arealet som skal benyttes er opparbeidet til park/plass, er under planlegging, eller 

inngår i kommunale handlingsplaner for grønnstruktur. Det henvises her til 

handlingsplan for parker og byrom. 

Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold, samt eventuelt 

erverv av det aktuelle arealet. Utbyggers bidrag fastsettes enten i utbyggingsavtale 

ellers om vilkår til byggetillatelse.» 

Siste ledd: «Ved planlegging av mer enn 250 boenheter i nye områder skal det i 

tillegg avsettes minimum 10 m2 pr. boenhet til strøkslekeplass. Denne skal ikke 

være mindre enn 2,5 daa sammenhengende. Ved planlegging av over 500 

boenheter skal det sammenhengende arealet ikke være mindre enn 5 daa. 

Strøkslekeplassen skal ligge nærmere inngangene enn 500 meter. Det skal 

dokumenteres i reguleringsplan hvordan kravet er oppfylt.» 

Hva er problematisk? 
Fjerde ledd: Det er uklart om alle tre kulepunktene skal oppfylles. 

Siste ledd: Hører dette til i sone A? 

Generelt: gjentakende og til dels varierende bruk av ordene «offentlig park, park, gate og plass». 



19 
 

§ 4.2.3 Krav for sone B 

Ordlyd i KPA 

2. ledd: «Uteoppholdsareal skal ikke ligge mer enn 200 meter fra inngang til 

boligdel, og skal ha trafikksikker atkomst og plassering.» 

Hva er problematisk? 
Hva menes med «trafikksikker»? Betyr dette at f.eks. veg og trafikk skal uttale seg om 

utomhusplanen eller situasjonsplanen i byggesaker?  

§ 4.3 Kvalitetskrav til lekeareal 

Ordlyd i KPA 

«Uteoppholdsarealet skal inneholde soner for lek, og opparbeides i henhold til 

kvalitetskravene satt i § 4.2. Lekeplasser skal gis best mulig plassering med tanke 

på sol, klima, naturopplevelser, terreng, trafikksikkerhet, støy mm. Arealet for lek 

skal være variert i utforming og innhold, med lekeapparater og aktivitetsanlegg 

som er tilpasset et bredt alderssegment og funksjonsnivå.» 

Hva er problematisk? 
Skal alle uteoppholdsareal inneholde soner for lek? Når slår kravet om lekeplass inn? 

Når skal kvalitetskrav dokumenteres og til hvem i kommunen?  

Hva er kravene til «strøkslekeplasser» jf. § 4.2.3 siste ledd? 

Det benyttes ulike ord i KPA - lekeareal, sone for lek, areal for lek, lekeplass, strøkslekeplass. Det bør 

ryddes opp i ordbruken. Overskriften til § 4.3 er «lekeareal», men på grunn av den ulike ordbruken 

ellers er overskriften uklar.  

Bestemmelsen må være mer konkret. Avsnittet bør starte med en setning om at krav til lekeplass 

gjelder ved «…». 

Kapittel 5 Bebyggelse og anlegg 

§ 5.1.1 Energiløsning 

Ordlyd i KPA  

Annet ledd: «Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at 

alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må være basert 

på internasjonale godkjente standarder.» 

Hva er problematisk? 
Bør det konkretiseres hvilke «internasjonale godkjente standarder» det siktes til?  

Det bør presiseres at det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det i «byggesaken» 

dokumenteres at […].  

Forslag til ny tekst 

 «Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det i byggesaken dokumenteres 

at alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må være 

basert på internasjonale godkjente standarder.» 
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§ 5.1.3.1 Generelle kvalitetskrav 

Ordlyd i KPA 

Syvende ledd: «Ved bygging i etablerte områder skal det legges vekt på hensynet til 

eksisterende bebyggelse selv om gjeldende reguleringsplan ikke har detaljerte 

bestemmelser om utforming. Fortetting skal bidra til å sikre eksisterende kvaliteter 

i området og tilføre nye. Fortettingsgevinsten skal alltid vurderes opp mot 

eventuelle ulemper og potensielle konflikter i området.» 

Hva er problematisk? 
Hva menes med at det skal legges vekt på «hensynet» til «eksisterende bebyggelse»? Ordlyden er 

uklar - er meningen at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse?  

Forslag til ny tekst 

«Ved bygging i etablerte områder skal det legges vekt på tilpasning til eksisterende 

bebyggelse selv om gjeldende reguleringsplan ikke har detaljerte bestemmelser om 

utforming.» 

§ 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap 

Ordlyd i KPA 

«Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak 

tillates skal det dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye 

tiltak skal underordnes viktige landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng.»  

Hva er problematisk? 
Første ledd: Det bør konkretiseres hvilke typer tiltak hvor det må «dokumenteres at fjernvirkning og 

landskapstilpasning» er ivaretatt.  

§ 5.1.3.3 Takformer 

Illustrasjoner 

 

Forslag 
Illustrasjonene kunne med fordel vært mer forklarende, ved å for eksempel sette på mållinjer for 

gesimshøyde.  
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§ 5.1.3.4 Fastsetting av byggehøyder 

Ordlyd i KPA 

Første ledd: «Maksimalt tillatt høyde på bygg er angitt enten med gesims- og 

mønehøyde i meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng eller fra tilliggende 

fortau. Med gesimshøyde menes høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre 

flate og takflaten. Ved inntrukne etasjer eller arker o.l. skal gesimshøyden 

fastsettes fra første gesims, ikke fra gesims på inntrukket etasje.» 

Hva er problematisk? 
Hensikten med å regulere bygningers volum over terreng er blant annet å begrense ulempene som 

tiltaket påfører naboer. På sterkt skrånende tomter kan planert terrengs gjennomsnittsnivå være lite 

egnet som grunnlag for å fastsette bygningers høyde. Vi har flere eksempler i byggesaker der 

bygninger i skrånende terreng påfører naboer ulemper som kunne vært unngått ved å ha en egen 

bestemmelse for slike tilfeller. 

Forslag til ny tekst 

«Maksimalt tillatt høyde på bygg er angitt enten med gesims- og mønehøyde i 

meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng eller fra tilliggende fortau. På 

sterkt skrånende tomter (ved én etasjes forskjell og mer) skal høyde fastsettes av 

planert terreng rundt bygningen. Høyden måles fra gesimspunktet eller 

mønepunktet langs fasaden loddrett ned til underliggende planert terreng. [Det 

vises til veilederen for grad av utnytting fra regjeringen/KMD]. Med gesimshøyde 

menes høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Ved 

inntrukne etasjer eller arker o.l. skal gesimshøyden fastsettes fra første gesims, ikke 

fra gesims på inntrukket etasje.» 

§ 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor 

Ordlyd i KPA 

«I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, 

vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig 

håndteres lokalt med åpne løsninger.  

Utenomhusplan og plan for vann, avløp- og overvann (VAO-plan) skal beskrive de 

blågrønne løsningene i kombinasjon med ledningsbasert overvannshåndtering. 

Det skal avklares arealbehov for infrastruktur over og under bakken i 

reguleringsplan. Løsningene skal sikres i planbestemmelsen. Tre-trinnstrategien 

skal legges til grunn, jf. temaplan for overvann.  

Maksimalt tillatt påslipp til offentlig overvannsnett skal avklares med Bodø 

kommune. Kommunalteknisk norm vil være førende for arbeidet.  

Vannveier og flomavrenning skal alltid kartlegges for å unngå skade på 

naboeiendommer. Temakart 19 viser avrenningslinjer for overvann.  

Åpne bekker, bekkedrag og vannveier tillates ikke lukket, men skal opprettholdes i 

sin naturlige form og sikres med kantvegetasjon. Der det er hensiktsmessig skal 

lukkede bekker åpnes og retableres i en sammenhengende grønnstruktur. 
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Temakart 18 viser en oversikt over åpne elver og bekker, lukkede bekker samt 

blågrønne strukturer på Bodøhalvøya.  

[…]» 

Hva er problematisk? 
Kartlag for flom viser flomområder flere steder i kommunen. Hvordan skal byggesak forholde seg til 

dette i byggesaker?  

Bestemmelsen i § 5.1.4 retter seg i hovedsak mot reguleringsplaner. Byggesak savner konkrete 

bestemmelser som retter seg mot hvordan overvannshåndtering og blågrønn faktor skal håndteres i 

henholdsvis større og mindre byggesaker. Hvilke krav skal stilles til større prosjekter og hvilke krav 

skal stilles til «mindre» tiltak på enkelttomter for en- eller to-mannsboliger, fritidsboliger, 

terrenginngrep mv. Bestemmelsen bør blant annet inneholde noe om at «overvann må håndteres på 

egen eiendom».  

Se for øvrig forslag til presisering i bestemmelsens annet ledd nedenfor.  

Forslag til ny tekst 

Annet ledd: «Utomhusplan og plan for vann, avløp- og overvann (VAO-plan) skal 

beskrive de blågrønne løsningene i kombinasjon med ledningsbasert 

overvannshåndtering og skal godkjennes av kommunens VA-myndighet før 

rammetillatelse kan gis.» 

§ 5.1.5 Byggegrenser mot kommunaltekniske anlegg 

Ordlyd i KPA 

«Bygninger tillates ikke oppført nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 4 

meter.  

Byggegrense mot kommunal vei er 4 meter regnet fra areal satt av til kommunalt 

trafikkformål på plankartet (formålsgrense vei).  

Mot riksvei gjelder veglovens bestemmelser med mindre annet er bestemt i 

reguleringsplan. I områder hvor eksisterende kommunal vei ikke er angitt som 

trafikkformål, settes byggegrensen til 5,0 meter målt fra ytterste asfaltkant 

henholdsvis på fortau, gang/sykkelvei eller kjørevei.» 

Hva er problematisk? 
Første ledd: Gjelder byggegrensen kun for «bygninger» eller for «byggverk»? Bestemmelsen har 

tidligere blitt praktisert slik at den også gjelder for støttemurer o.l., og altså «byggverk». Dersom 

denne praksisen er «riktig», bør ordlyden oppdateres til «byggverk».  

Annet ledd: Det er uklart hvordan ordlyden «kommunal vei» skal tolkes. Gjelder byggegrensen kun 

for veier som er «kommunale» eller gjelder den også areal avsatt til offentlig veiformål som ligger på 

privat grunn, men der kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold?  

Forslag til ny tekst 

«Byggverk tillates ikke oppført nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 4 

meter. 
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Byggegrense mot kommunal vei og/eller privat vei som driftes og/eller 

vedlikeholdes av kommunen, er 4 meter regnet fra areal som satt av til kommunalt 

trafikkformål på plankartet (formålsgrense vei).» 

§ 5.2 Boligbebyggelse og bokvalitet 

Ordlyd i KPA 

Annet ledd: «En selvstendig boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner 

som oppholdsrom, kjøkken, bad og toalett. En selvstendig boenhet har egen 

inngang, herunder inngang via hovedbruksenhets rom for kommunikasjon 

(inkludert trapp). En selvstendig boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige 

boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.» 

Hva er problematisk? 
Hva er hensikten med definisjonen av «selvstendig boenhet»? Begrepet er ikke nevnt andre steder i 

KPA. Er definisjonen inntatt slik at sekundærleiligheter av eneboliger også utløser krav til parkering 

og uteoppholdsareal, jf. § 5.2.3 fjerde ledd?  

Slik Byggesak ser det, kan en slik generell definisjon som avviker fra byggteknisk forskrift sin 

definisjon av «boenhet» få uheldige og utilsiktede konsekvenser/virkninger for hele KPA. Byggesak 

foreslår at definisjonen tas ut av KPA og at det gjøres en omformulering av § 5.2.3 fjerde ledd for å 

oppnå ønskede virkninger med hensyn til parkering og uteopphold. Dersom definisjonen skal bli 

stående, må dette diskuteres nærmere mellom byutvikling og byggesak.  

Forslag til ny tekst 

Forslag til § 5.2: Definisjonen fjernes.  

Forslag til ny tekst i § 5.2.3 fjerde ledd: «Hvis sekundærleilighet av enebolig er 50 

m2 eller større, stilles det krav til parkering og uteopphold, jf. KPA §§ 3 og 4. Dette 

gjelder både for nybygg og eksisterende bygg, og selv om det er intern forbindelse 

mellom eneboligen og sekundærleiligheten.» 

§ 5.2.3 Bokvalitet 

Ordlyd i KPA 

«Boliger skal ha god orientering med tanke på solforhold, dagslys, vind og 

lokalklima. Det skal være godt utsyn fra og innstråling av sol og dagslys til 

oppholdsrom. Tilsvarende skal det skjermes mot innsyn.  

Studentboliger som skal eies og driftes av en studentskipnad eller 

studentboligstiftelse kan baseres på andre funksjons- og kvalitetskrav enn fastsatt i 

kommuneplanens bestemmelser.  

I etablerte eneboligområder må det foreligge tillatelse fra kommunen for å slå 

sammen boliger eller dele opp boliger til utleieenheter, jf. pbl. § 31-6.  

Hvis utleiedel av enebolig er større enn 50 m² inkludert bodareal skal det 

dokumenteres uteoppholdsareal og parkering til boenheten jf. kravene i § 3 og 4. 

Retningslinjer 

Boligbyggingen skal bidra til å utvikle nye og innovative boligkonsepter. 

Det bør i alle boligprosjekter legges opp til et stort innslag av fellesfunksjoner. 
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Selvstendige boliger under 50 m² bør ikke etableres utenfor områder med god 

kollektivdekning, samt dagligvare og servicetilbud i kort gangavstand. 

Små boliger bør ha en innvendig takhøyde på minst 2,5 meter. 

Det skal legges spesiell vekt på tilrettelegging for familieboliger i sentrum bydel og 

øvrige 

bydelssentre. Følgende kvaliteter skal vektlegges: 

[…]» 

Hva er problematisk? 
Første ledd: Setningen «Tilsvarende skal det skjermes mot innsyn» bør modifiseres og presiseres 

nærmere. Innsyn er ofte konfliktfylt i byggesaker, samtidig som at en i sentrumsnære/tettbygde 

områder må påregne en viss grad av innsyn.  

Annet ledd: Bestemmelsen om at studentboliger kan baseres på andre funksjons- og kvalitetskrav er 

vag – gjelder bestemmelsen for reguleringsprosesser? Hvis bestemmelsen også gjelder for 

byggesaker, bør det konkretiseres nærmere hva unntakene er.  

Tredje ledd: Kommunen skal ikke ta stilling til utleie i plan- og byggesaker. Bestemmelsen bør 

benytte samme ordlyd som lovhjemmelen i pbl. § 31-6. Ordlyden «utleie» bør altså skiftes ut med 

«hybler».  

Fjerde ledd: Kommunen skal ikke ta stilling til utleie i plan- og byggesaker. Byggesak har utformet et 

nytt forslag til ordlyd, jf. kommentarene våre under § 5.2. 

Siste ledd: Hva er en «familiebolig»? 

Forslag til ny tekst 

Tredje ledd: «I etablerte eneboligområder må det foreligge tillatelse fra kommunen 

for å slå sammen boliger eller dele opp boliger til hybler, jf. pbl. § 31-6.»  

Fjerde ledd: «Hvis sekundærleilighet av enebolig er 50 m2 eller større, stilles det 

krav til parkering og uteopphold, jf. KPA §§ 3 og 4. Dette gjelder både for nybygg 

og eksisterende bygg, og selv om det er intern forbindelse mellom eneboligen og 

sekundærleiligheten.» 

§ 5.2.8 Utnyttelsesgrad 

Ordlyd i KPA 

«Grad av utnytting i områder som er uregulert eller i planer der grad av utnytting 

ikke er fastsatt, er %-BYA= 30 %. Innenfor byutviklingsområdet settes tilsvarende 

grense til %-BYA=35 % og i enkelte tette, sentrumsnære områder heves grensen til 

%-BYA=40 %. Det vises til matrisen i del C. Full utnyttelse i bebygd areal forutsetter 

at gjeldende krav til parkering samt uteoppholdsareal er oppfylt. Krav til parkering 

skal medregnes som bebygd areal.  

Ved oppretting av nye eiendommer fra tomt som allerede er bebygd, skal kravene 

ovenfor gjelde tilsvarende for gjenværende tomt og bebyggelse. Oppfyllelse av krav 

til uteoppholdsareal, parkering og %-BYA skal dokumenteres med utomhusplan i 

passende målestokk.» 
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Hva er problematisk? 
I henhold til KPA § 1.2 gjelder KPA foran eldre reguleringsplaner. I henhold til § 5.2.8 gjelder KPA sine 

bestemmelser om utnyttelsesgrad kun i områder/byutviklingsområde som er «uregulert» eller der 

grad av utnytting «ikke er fastsatt» i planer. Dersom det er meningen at KPA sine bestemmelser om 

utnyttelsesgrad skal gå foran utnyttelsesgrad i reguleringsplaner, må denne bestemmelsen 

omformuleres. Det må fremgå tydelig at utnyttelsesgrad i KPA gjelder foran lavere utnyttelsesgrad i 

eldre reguleringsplaner innenfor angitte områder.  

§ 5.3 Fritidsbebyggelse 

Ordlyd i KPA 

Annet ledd: «Naturgitte farer som snøskred, steinsprang, jordras, flom m.m. må 

vurderes ved regulering eller nybygging. Områder med mulig naturfare må sikres 

sikring før de kan bygges ut.» 

Forslag til ny tekst:  

Annet ledd: «Naturgitte farer som snøskred, steinsprang, jordras, flom m.m. må 

vurderes ved regulering eller nybygging. Områder med mulig naturfare må sikres 

før de kan bygges ut.» 

§ 5.3.1 Lokalisering og terrengtilpasning 

Ordlyd i KPA 

Annet ledd: «Fritidsboliger skal primært legges slik at største lengde følger 

koteretningen. Ved terrengfall større en 1:5 skal bygningene trappes ned. Terreng 

brattere enn 1:3 kan bygges ut ved spesielt natur- og stedstilpasset bebyggelse 

prosjektert av foretak med sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur.»  

Fjerde ledd: «Det skal dokumenteres parkering på egen tomt, på fellesareal eller på 

annen grunn forutsatt at det foreligger en tinglyst avtale. Det skal i planforslag 

vises parkering både sommer og vinter.»  

Hva er problematisk? 
Annet ledd: Bestemmelsen må revideres. I henhold til SAK § 9-1 annet ledd er sentral godkjenning 

frivillig. Det fremgår av bestemmelsen at det «ikke [er] tillatt å stille vilkår om sentral godkjenning 

ved offentlige anskaffelser, eller for å få tillatelser etter plan- og bygningsloven eller annet 

regelverk.» Kommunen kan imidlertid stille tilsvarende kvalifikasjonskrav som gjelder for sentral 

godkjenning. Det må med andre ord spesifiseres hvilke kvalifikasjoner man mener prosjekterende 

arkitekt skal ha. 

Fjerde ledd: Som nevnt tidligere registrerer byggesak at det stilles litt ulike krav i KPA til 

dokumentering av parkering. Det bør spesifiseres hva vi krever av en tinglyst rett. Er det tilstrekkelig 

at det foreligger en tinglyst bruksrettsavtale mellom eier og brukerne av parkeringsplassene? Stilles 

det nærmere krav til innhold i en slik avtale? 

§ 5.10.5 Kombinerte formål 

Kommentarer til tabell 
Hva betyr forkortelsen «BKB» i tabellen? For flere av BKB-numrene er det ikke oppgitt noen soner i 

tabellen. Byggesak er usikker på hvordan vi skal forstå tabellen. Er dette noe som også skal fremgå 

av kart?  
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Kapittel 9 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
§ 9.1.1 Areal for spredt boligbygging (LSB) 

Ordlyd i KPA 

Første ledd: «Det er avsatt områder for spredt boligbebyggelse. Hensikten er å 

tilrettelegge for utbygging av boliger i utkanten av kommunen der utbygging skal 

skjer over lang tid og omfanget er begrenset.» 

Hva er problematisk? 
Andre setning er uklar og tungt formulert – er utbygging noe som «skal» skje over lang tid, eller er 

det erfaring som tilsier at utbygging naturlig skjer over lang tid? 

Forslag til ny tekst 

«Det er avsatt områder for spredt boligbebyggelse. Hensikten er å tilrettelegge for 

utbygging av boliger i utkanten av kommunen.» 

§ 9.1.3 Areal for kombinert spredt bolig og næringsbebyggelse (LS) 

Ordlyd i KPA 

«Det er avsatt ett område for LNFR spredt bolig- og næringsbebyggelse på Sørvær, 

Helligvær. Hensikten er å legge til rette for spredt bolig- og næringsbebyggelse 

tilknyttet eksisterende bebyggelse. 

 Maks. antall nye bygninger for går frem av tabellen under: 

Type bebyggelse Maks antall i planperioden 

Boligbebyggelse 4 

Næringsbebyggelse 4 

 

For spredt boligbebyggelse gjelder bestemmelsene i § 9.1.1. For spredt næring 

gjelder følgende:  

• På eksisterende næringsbygg kan det tillates fasadeendring, gjenoppføring, 

tilbygg og påbygg.  

• Innenfor området kan det oppføres nye bygg knyttet til næringsvirksomhet 

knyttet til turisme, servering, fiskeri o.l.  

• Bestemmelsene i § 5.9 gjelder som retningslinjer, det vises også til plankrav 

i § 1.2.» 

Hva er problematisk? 
Annet ledd: Inneholder skrivefeil. 

Tredje ledd: Andre kulepunkt er tungt formulert og gir rom for tolkning om hva som er «knyttet til» 

næringsvirksomhet.  

Forslag til ny tekst 
Annet ledd: «Maks antall nye bygninger går frem av tabellen under.» 

Tredje ledd: «Innenfor området kan det oppføres nye næringsbygg knyttet til turisme, servering, 

fiskeri og lignende.» 
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Kapittel 11 Bestemmelser til hensynssoner 

§ 11.5.1 Båndlegging for fremtidig regulering etter PBL (H710) 

Ordlyd i KPA 

«Større veitraseer  

Følgende traseer er båndlagt for fremtidig utbygging med hensynssone H710:  

• Trase for ny RV 80 forbi Tverlandet. Hensynssonen omfatter 30 meter på hver side 

av senterlinje i åpent terreng og 20 meter på hver side av senterlinje i tunellsonene.  

• Kryss RV80-Grøttingen på Tverlandet med omkringliggende areal.  

All bygging må her godkjennes av Statens vegvesen før byggetiltak kan iverksettes» 

Hva er problematisk?  
Hva inngår i begrepet «omkringliggende areal»? Det bør defineres/vises i kart hvilket areal Statens 

vegvesen skal gi uttalelse til.  

Kapittel 12 Rekkefølgebestemmelser 

§12.4.1 Fare for kvikkleire 

Ordlyd i KPA 

«I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved 

utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er 

plankrav, gjennomføres en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom 

det påvises kvikkleire må områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt 

i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiledning.» 

Hva er problematisk? 
Ordlyden «vurdering» er vag, og må endres til «utredning». Det må legges til at utredning skal gjøres 

av foretak med geoteknisk kompetanse.  

Legge til: Ved K0-tiltak gjelder prinsippene i veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred nr. 1 2019. 

Forslag til ny tekst 

«I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet må det ved 

utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er 

plankrav, gjennomføres en geoteknisk utredning av faren for kvikkleireskred. 

Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten dokumenteres.  

Sikkerhetsnivået er gitt i byggteknisk forskrift § 7-3 med tilhørende veiledning. Ved 

K0-tiltak gjelder prinsippene i veileder “Sikkerhet mot kvikkleireskred” nr. 1 2019 fra 

NVE. 

Utredninger skal gjøres av foretak med geoteknisk kompetanse.» 
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§ 12.4.2 Fare for skred, steinsprang og snøras 

Ordlyd i KPA 

«Tiltak innenfor aktsomhetsområde for skred, steinsprang og snøras, jf. NVEs 

aktsomhetskart, må ikke skje før forholdene er vurdert og godkjent av noen med 

geoteknisk kompetanse. Dersom det påvises fare må sikringstiltak gjøres før tiltak 

kan gjennomføres.» 

Hva er problematisk 
Ordlyden «vurdering» er vag og må endres til «utredet». Ledd av setning («… og godkjent av noen 

med geoteknisk kompetanse») foreslås fjernet.  

Forslag til ny tekst 

«Tiltak innenfor aktsomhetsområde for skred, steinsprang og snøras, jf. NVEs 

aktsomhetskart, må ikke skje før forholdene er utredet av foretak med geoteknisk 

kompetanse. Dersom det påvises fare må sikringstiltak gjøres før tiltak kan 

gjennomføres. Sikkerhetsnivået er gitt i byggteknisk forskrift § 7-3.» 

Bestemmelsene i § 12.4.1 og § 12.4.2 bør flyttes til kap. 1 hvor de naturlig hører hjemme. 

Kapittel 18 Tverlandet 

§ 18.2 Bolig 

Ordlyd i KPA 

«Bestemmelsene i kap. 5.2 gjelder for alle områder avsatt til bolig på Tverlandet 

(nåværende og fremtidige).  

Bestemmelsene under supplerer disse og gjelder fremfor der det er motstrid.» 

Forslag til ny tekst 

Annen setning: «Bestemmelsene under supplerer Kap. 5.2 og gjelder foran der det 

er motstrid.» 

§ 18.2.1 Utbygde boligområder 

Forslag til ny tekst 

Forslag til ny overskrift: «Bebygde boligområder (nåværende) 

§ 18.2.2 Boligområder som ikke er utbygd 

Ordlyd i KPA 

Første ledd: «B4-By omfatter boligområder som ikke er bygd ut eller er avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse.» 

Forslag til ny tekst 

Forslag til ny overskrift: «Ubebygde boligområder» 

Retting av første ledd: «B4-B17 omfatter boligområder som ikke er bygd ut eller er avsatt 

til fremtidig boligbebyggelse» 

Kommentarer til tabell i § 18.2.2 

Byggesak ser flere problemer ved praktisering av tabellen: 
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• Hva menes med «Areal»? 

• Hva menes med «Maks tetthet bolig/daa»? 

• Hva menes med «Maks antall enheter»? Boenheter? 

• Skal maks tetthet, maks BYA og maks antall enheter oppfylles samtidig? 

• Utbygging skjer gjerne etappevis. Hvem skal kontrollere at det ikke skjer overskridelser 

etter hvert som feltene bygges ut? Hvordan skal en slik kontroll foregå – skal det 

opprettes et system for dette?  

• I tabellen benyttes «småhusbebyggelse», «småhusbebyggelse, lavblokk» og «lavblokk». 

Hva er forskjellen mellom disse? Begrepene bør defineres. 

• Det mangler mønehøyde for ett felt.  

• Fotnote 1: Hva betyr siste setning i fotnoten? («Planområdet omfatter noe eksisterende 

bebyggelse og er større enn området som er aktuelt for utbygging»). 

Tabellen er for uklar og må gjennomgås på nytt.  

§ 18.3.1 BKB69 (gamle Tverlandet skole) 

Ordlyd i KPA 

Annet ledd: «Tetthet bolig/daa er kun relevant for den delen av området som 

bygges ut til bolig.» 

Hva er problematisk? 
Felt BKB69 vises ikke i plankartet (flere felt vises ikke i kartet). 

Hvordan skal annet ledd forstås? Er det antall boliger eller boenheter pr. daa? Eventuelt – hvor 

mange boenheter kan hver bolig ha? 

§ 18.3.2 BKB92 og BKB95 (Mølnbakken) 

Ordlyd i KPA 

Annet ledd: «Ved nye tiltak stilles det krav om at detaljregulering skal omfatte hele 

området (henholdsvis BKBx eller BKBy). Hensikten er å se trafikkløsning, 

forbindelser for gående og syklende, grøntområder, offentlige uterom m.m. i en 

sammenheng.» 

Hva er problematisk? 
Er det ikke krav til detaljregulering for alle nye områder i kommunen, ref. plankrav i KPA § 1.2? 

Hvorfor er det en egen bestemmelse om plankrav for to delfelt på Tverlandet? 

Forslag til ny tekst 

Retting av feil i annet ledd: «Ved nye tiltak stilles det krav om at detaljregulering skal omfatte 

hele området henholdsvis [BKB92 eller BKB95?]. Hensikten er å se trafikkløsning, forbindelser for 

gående og syklende, grøntområder, offentlige uterom m.m. i en sammenheng.» 

§ 18.3.3 BKB96 (Brufoten) 

Ordlyd i KPA 

«Innenfor området tillates næring og handel med plasskrevende varer. Maks areal 

for forretning er 3 000 m²» 
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Hva er problematisk? 
Det er ikke angitt om arealet er BYA eller BRA. 

Forslag til ny tekst 

«Innenfor området tillates næring og handel med plasskrevende varer. Maks areal 

for forretning er [BRA] = 3 000 m²» 

§ 18.3.6 BKB94 (Sildhopen) 

Ordlyd i KPA 

«Innenfor området tillattes bolig og næring. Området representerer et spesielt 

bygnings- og kulturmiljø som omfattes av hensynssone kulturmiljø (H570). Ved 

eventuelle nye tiltak i området gjelder egne retningslinjer knyttet til hensynssonen. 

Dagens bruk kan opprettholdes» 

Hva er problematisk? 
Hvor finnes egne retningslinjer? Er det i § 11.4.5? 

Forslag til ny tekst 

«Innenfor området tillattes bolig og næring. Området representerer et spesielt 

bygnings- og kulturmiljø som omfattes av hensynssone kulturmiljø (H570). Ved 

eventuelle nye tiltak i området gjelder egne retningslinjer knyttet til hensynssonen, 

jf. [§ 11.4.5]. Dagens bruk kan opprettholdes.» 

§ 18.3.7 BKB58 (Sildstengveien 1) 

Ordlyd i KPA 

«I området tillates bolig, lettere industri, håndverks- og lagervirksomhet.» 

Hva er problematisk? 
Hva inngår i formuleringen «lettere industri»?  

§ 18.4 Næring (BN1-BN5) 

Ordlyd i KPA 

«Innenfor områdene tillates næringsvirksomhet. Mindre forretningsvirksomhet 

tilknyttet produksjon eller lignende kan tillates.» 

Hva er problematisk? 
Hva menes med «mindre forretningsvirksomhet tilknyttet produksjon eller lignende»? Dette bør 

defineres slik at det er klart hva som menes og hva som er hensynene bak bestemmelsen. 

§ 18.4.2 BN3 

Ordlyd i KPA 

«Innenfor området tillates bensinstasjon. Ved eventuell utvidelse kreves ny 

reguleringsplan.»  

Hva er problematisk? 
Hvilken utvidelse siktes det til – bygget eller eiendommen, eller både bygg og eiendom? 
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§ 18.4.4 BN5 og BN6 

Ordlyd i KPA 

«Det stilles krav til godkjent adkomstløsning.» 

Hva er problematisk? 
Byggesak er usikker på hva som er hensikten med denne bestemmelsen når avkjøringstillatelse er et 

generelt krav i henhold til både pbl. § 27-4 og vegloven § 40. Hvorfor nevnes dette som et spesielt 

krav kun for dette feltet?  

§ 18.5 Småbåthavn (SBH) 

Ordlyd i KPA 

«Sjørettet anlegg med molo, brygger, flytebrygger, klubbhus og parkeringsplasser 

kan anlegges innenfor området. Utfylling- og videre utbygging kan ikke finne sted 

før området inngår i detaljert reguleringsplan.» 

Hva er problematisk?  
Kan alt i første setning gjøres uten plan? Slik bestemmelsen er formulert fremstår det som at det 

ikke gjelder et plankrav for tiltak som er oppramset i første setning.  

 

 

 



Fra: Arnstein Bård Brekke[Arnstein.Bard.Brekke@bodo.kommune.no]
Sendt: 20.02.2022 21:39:58
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: innspill om hensynssoner - KPA 2022 

Viser til innspill om mulige hensynssoner i KPA med formål kulturarv:
 
Av de aktuelle innspillene sendt ved oppstarten av planen vil vi gjenta følgende forslag, i prioritert 
rekkefølge:
 
Gnr 205 Ljønes, den sentrale eldre bebyggelsen i hovedtunet. Omfatter to automatisk fredete byggverk 
og et samlet bygningsmiljø med høy bevaringsverdi. Nytt kart konsentrert om hovedtunet utarbeides. 
 
Gnr 226 Misvær Nedre og gnr 227 Misvær Øvre. Omfatter mange automatisk fredete byggverk og 
helhetlige bygningsmiljø. 
 
Gnr 284/11 og 284/4: Samisk gård, helhetlig bebyggelse uten fredete byggverk, inkluderer ruin av 
gammefjøs og gamle ferdselsveger.  
 
Gnr 2 Givær. Omfatter fredet bygning og øvrig rorbumiljø med nasjonal verdi. 
 
Gnr 206 Sand
 
Gnr 209 Oldereid
 
 
 
 
 
Mvh 
 
Arnstein Brekke
prosjektleder
 
Bodø kommune
Kulturkontoret
Pb 319
8001 Bodø
 
Tlf 90976119
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100 m
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Gnr 227

50 m
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Notat til oppfølging 

 
Grunn og eiendomsutvikling   

 
 
Ingvild Gabrielsen RådgiverBYUTVIKLING - 

Byutvikling 
  

 

 
 
 
 

Tilbakemelding KPA Tverlandet 
Grunn og eiendomsutvikling har gått gjennom de to lanserte alternativene til fremtidig bruk av B13, 
B10 og B16 og har følgende vurdering. 
 
Alternativ 1: 
B13 vil kunne bli et boligområde med gode kvaliteter og attraktivitet. Adkomst til feltet er imidlertid 
en utfordring. Byutvikling har tidligere uttalt at adkomst gjennom eksisterende veinett ikke er 
aktuelt. Etablering av ny adkomst i sør, mener Grunn og eiendomsutvikling kan være mulig, men 
ikke med grunnlag i en redusert utgave av B13, slik den er illustrert i ny KPA. Grunn og 
eiendomsutvikling har befart området og ser at det vil bli et stort og kostnadskrevende 
anleggsarbeid knyttet til opparbeidelse av ny adkomstvei. Plasseringen av et nytt kryss inn på 
Tverlandsveien vil heller ikke bli optimalt, slik det har vært tenkt etablert.  
 
Alternativ 2: 
B10 er velegnet for å kunne foreta en utbygging, det vil kreve minimalt med inngrep da terrenget er 
relativt flatt samt at mye av veinettet og infrastrukturen allerede er etablert. En utbygging her vil gi 
en naturlig videreføring av et eksisterende boligfelt. Området byr på gode bokvaliteter med nærhet 
til natur og utmark og det er lite trafikk siden det ikke er gjennomkjøring. 
B16 er meget velegnet for utbygging da dette er en naturlig forlengelse av allerede etablert 
infrastruktur og øvrig utbygging i området. Ved å dele opp B16 på denne måten vil en kunne 
ivareta de viktige friluftsinteresser som allerede er etablert. Stinettverket i «gamle B16» blir ikke 
berørt og ny bebyggelse vil ikke bli til sjenanse for friluftsinteressene, da terrenget og vegetasjonen 
gir naturlig skjerming mellom de to interesseområdene. Trafikksituasjonen for dette feltet er meget 
god. Lahaugen har god oversikt og gode kvaliteter det vil være riktig å bygge videre på. 
Kryssløsningen ut i Tverlandsveien er nylig oppgradert og av god kvalitet. Området ligger sentralt 
og har trygge veiforbindelser for barn og unge til skole, barnehage, idrettsanlegg osv.   
 
Konklusjon: 
Alternativ 2 bygger videre på allerede etablert infrastruktur, noe som er ønskelig både fra en 
utviklers og planleggers perspektiv. Alternativ 1 medfører opparbeidelse av ny kostnadskrevende 
infrastruktur, som ikke kan forsvares kostnadsmessig når utbyggingsområdet er redusert fra det 
som var tidligere.  
 
De arealmessige inngrepene vurderes å være mindre med alternativ 2, da man ikke er i direkte 
konflikt med friluftsinteresser. Alternativ 1 medfører nedbygging av matjord og konsekvensen av 
dette alternativet vurderes derfor å være større. 
 
Grunn og eiendomsutvikling mener alternativ 2 er det beste av de to foreslåtte og ønsker dette 
alternativet tatt inn i ny KPA. 
 
Vurderingen er også i tråd med de signalene som kom fra innbyggere i folkemøtet som ble 
gjennomført ifb med KPA. 
 

Dato:   ........................................................................ 14.02.2022 
Saksbehandler:   .................................... Oddgeir Milo Lorentzen               
Telefon direkte:   ..........................................................................  
Deres ref.:   ..................................................................................  
Løpenr.:   .................................................................. 13737/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................ 2021/3227 
Arkivkode:   ............................................................................ 141 
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 Med hilsen  
   
 Bjørnar Christensen  
 Konstituert leder Grunn- og 

Eiendomsutvikling 
 

 
 
 

  Oddgeir Milo Lorentzen 
  Rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 



Fra: Gøran Antonsen[Goran.Antonsen@norconsult.com]
Sendt: 20.02.2022 19:36:47
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Bjørnar Christensen[Bjornar.Christensen@bodo.kommune.no];
Tittel: Uttalelse til kommuneplanens arealdel, saksnr. 2020/5962 

På vegne av Bodø kommune ved Eiendoms- og utbyggingsavdelingen oversendes innspill med ønske om 
justering av plangrensen for boligformål ved Hammarlia, se figuren nedenfor.
 

 
Gøran Antonsen
Gruppeleder Plan og Landskap, avd. Samfunnsteknikk
Mob: +47 45404775  |  goran.antonsen@norconsult.com



Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
Tel: +47 75 40 45 00  |  www.norconsult.no

Hver dag forbedrer vi hverdagen

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize 
the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.
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Høringsuttalelse fra seksjon for idrett og friluft v. kulturkontoret, 
kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
 
1. Kommentarer til bestemmelsene 
 
§ 1.18 Strandsone og vassdrag  

-Første avsnitt, siste setning: Forbudet gjelder ikke der tiltaket er på oversiden av etablert 
offentlig vei eller bane. 
Det kan være hensyn i slike områder også som gjør at byggeforbudet bør håndheves. 
 

§ 1.21 Skilt og reklameinnretninger 
 -Tredje kulepunkt: I eller ved friområde/park. 
 Friluftsområder bør også nevnes her og på slutten av paragrafen under Retningslinje. 
 
§ 4.2.1 Plassering av uteoppholdsareal 

Ang. uteoppholdsareal på takterrasser. Når det planlegges å løse kravet til 
uteoppholdsareal på takterrasser bør det stilles krav til at vind- og værpåvirkningen på det 
enkelte prosjektet. Det bør vurderes avbøtende tiltak med tanke på vind og vær på hvert 
enkelt prosjekt.  
 

§ 4.3 Kvalitetskrav til lekeareal 
 Det bør tilstrebes å bevare mest mulig vegetasjon i form av trær og busker.  
 
§ 10.7 Friluftsområde 
 Tilføye rekreasjon i tillegg til lek og badeliv.  
  

Dato:   ........................................................................ 23.02.2022 
Saksbehandler:   ...................................................... Aviaja Kleist               
Telefon direkte:   ....................................................... 90 40 09 72 
Deres ref.:   ..................................................................................  
Løpenr.:   .................................................................. 16795/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................ 2020/5962 
Arkivkode:   ............................................................................ 141 
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2. Kommentarer til reguleringsformål eller grenser 
 
Bodøsjøen: 
Endringsforslag med mer grønt mellom Anneråsen og Trisåen mm støttes. Men anses uheldig å 
holde på utbyggingsformål helt ned til kyststien – grensen ligger 15 m fra stien. Området er det 
siste noenlunde sammenhengende større friområdet i Bodøsjøen. Bydelen opplever massiv 
utbygging og tilflytting. Viktig å bevare en større andel av friområdet som LNF enn det som planen 
legger opp til. Utbygging her kan ikke reverseres, vi anbefaler derfor til at det størrelsen begrenses, 
og så kan området vurderes på nytt om 10-15 år. Forslag: 
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Alstad: 
Foreslår at området som i dag er LNF-R endrer arealformål til Friområde, som vil kunne gi 
grunnlag for et eventuelt framtidig erverv til allmenhetens friluftslivsinteresser av den privateide 
delen av området. Øvrige kystområder langs kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta har enten 
offentlig eierskap allerede, eller vil få det ved utbygging som følge av krav i gjeldende 
reguleringsplaner. Området har en viss størrelse og ligger tett opp til både skoler og barnehager, 
samt store boligområder sør for RV80.  

 
Jensvoll og Hunstad: 
Vi støtter foreslåtte endringer der utbyggingsområder inntil marka justeres for å bedre ivareta 
allmenhetens friluftsinteresser. 
 
Tverlandet: 

 
Kulturkontoret støtter at området endres fra boligformål til LNFR 
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Kulturkontoret anbefaler at området regulert til bolig i vest tas ut for å sikre en bred nok 
grønkorridor fra nordvest. Området i nordøst kan videreføres til boligformål. 
 
 
 
 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Lars Bang  
 seksjonsleder  

 
 
 

  Aviâja Kleist 
  rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 



1

Ingvild Gabrielsen

Fra: Dagrun Bergli
Sendt: 8. mars 2022 10:53
Til: Mats Marthinussen; Ingvild Gabrielsen
Kopi: Knut Valberg; Yngve Fløttkjær; Thor Arne Nesje
Emne: Kommuneplanensarealdel
Vedlegg: SnipImage.JPG

Hei 
Vi foreslår at hensynssone landbruk fjernes og erstattes med LNFR‐tillatt spredt boligbygging i areal merket som rødt i 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Legg merke til at ved Bue er det ønskelig å beholde et lite areal som hensynssone landbruk.  
 
Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel er det ønskelig at vi tar en gjennomgang av hele kommuneplanen før 
den sendes ut på høring.  
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dagrun Bergli  
Rådgiver 
Næring og utvikling 
 
+47 476 22 195 
dagrun.bergli@bodo.kommune.no  
www.bodo.kommune.no  

 
 
 

















































Fra: Mona Karlsen[Mona.Karlsen@bodo.kommune.no]
Sendt: 24.01.2022 14:57:11
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 2020/5962 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 24.01.2022:
 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har slikt innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
 
Publikumsbygg og opparbeidede uteområder skal være universelt utformet. Offentlige trafikkanlegg 
inkludert vertikale gangforbindelser som ramper, trapper og heiser som forbinder offentlige 
trafikkanlegg skal utformes med særlig høy grad av tilgjengelighet for alle med vekt på fremkommelighet 
og orienterbarhet. Dersom det anlegges trapp i uteareal, skal det i umiddelbar nærhet anlegges trinnfri 
atkomst. I opparbeidet uteanlegg skal det ved nyplanting av anlegg tas hensyn og brukes allergivennlige 
planter ved beplantning. 
 
Mange av ytterkantene i Bodø har dårlig kollektivtilbud. og dette må det tas hensyn til dersom sentrum 
skal bli tilnærmet bilfritt.
 
De høyeste HC bilene kommer ikke inn i garasjeanlegg og det må derfor sørges for parkeringsplasser i 
nær tilknytning til bolig og offentlige bygninger for disse bilene.
 
 
 

Med vennlig hilsen

Mona Karlsen 
Rådgiver
Kommunadirektør HO - Stab

+4775554123 /+4799246375
mona.karlsen@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 
 

mailto:mona.karlsen@bodo.kommune.no
https://www.bodo.kommune.no/


 

 
Notat til oppfølging 

 
Utbyggingskontoret   

 
 
Ingvild Gabrielsen RådgiverBYPLAN - Byplan 
  

 

 
 
 
 

2020/5962 Uttalelse Høring Ny kommuneplanens arealdel 
 
 
 
I forbindelse med ny kommuneplanens arealdel som er på høring. Ref. sak 2020/5962. har 
prosjektet nye Løding barnehage en uttalelse når det gjelder Grense for formål rundt gamle Løding 
skole. Etter at prosjektet har fått tilbakemelding fra statens vegvesen (SVV) om at man ikke blir å 
få tillatelse til å bygge i båndleggingssonen som foreligger for ny riksvei, har prosjektet bruk for mer 
areal en det som har vært kommunisert tidligere. Bakgrunn til dette er at hvis SVV finner ut at de 
skal utnytte båndleggingssonen må den planlagte barnehagen legge om parkeringen sin. Samt 
etablere en ny inn/utkjøring, da dagens avkjøring ligger innafor sonen. Uttalelsen er derfor at 
byggeprosjektet nye løding barnehage ønsker formålet for offentlig eller privat tjenesteyting utvides 
i nord øst. Se utklipp under.  
 

 
 
 

 Med hilsen  
   
 Mats Eirik Ellingsen  
 Prosjektleder  

 

Dato:   ........................................................................ 08.02.2022 
Saksbehandler:   .......................................... Mats Eirik Ellingsen               
Telefon direkte:   ..........................................................................  
Deres ref.:   ..................................................................................  
Løpenr.:   .................................................................. 12169/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................ 2019/2191 
Arkivkode:   ........................................................................... A10 



UTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (KPA 2022-2034), FRA VANN OG AVLØP 

Vi ser et behov for å få inn et eget punkt om vann og avløp, og foreslår at dette settes inn i §5 
Bebyggelse og anlegg. Punktet ser ut til å kunne passe inn i forbindelse med punkt om 
overvannshåndtering. Vi foreslår at eksisterende pkt.5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor 
forskyves til pkt. §5.1.5, og at det tas inn følgende nytt pkt: 

§5.1.4 Vann og avløp 

Ved førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann og avløp 
(VAO-plan). Planen skal vise prinsippløsning for vann, avløp og overvann i området samt 
sammenheng med eksisterende system, herunder vise vann- og avløpsløsninger, inkludert 
plassering, beregninger for merbelastning, økt vannforbruk og vurdering av vannreduserende tiltak 
planen legger til rette for. Planen skal synliggjøre at eksisterende vann-, avløp- og 
overvannssystemer, inklusive flomveier, har den nødvendig kapasitet for planlagte tilkoblinger.  
 
Der VAO-planen konkluderer med at det må settes av areal til VAO-anlegg, må disse gjenspeile seg i 
reguleringsplanen ved tilstrekkelig avsatt areal og riktig formål i plankartet. Dette skal også inntas i 
bestemmelsene. 

VAO-rammeplanen danner grunnlag for tekniske detaljplaner og også for utbyggingsavtaler der det 
skal etableres ny offentlig infrastruktur.  

Utbygging av vann, avløp og overvann innenfor områder avsatt til utbyggingsformål skal skje i 
samsvar med plangodkjente detaljplaner i henhold til «Kommunalteknisk norm for Bodø kommune».  

 

Spredt bebyggelse/fritidsbebyggelse 

Fritidsbebyggelse og spredt boligbebyggelse skal tilknyttes offentlig vann og avløpsnett, enten 
direkte eller via et privat avløpsnett, jf. pbl § 30-6. I områder uten offentlig vann- og avløpsnett skal 
det utredes mulighet for etablering av fellesanlegg for vann og avløp.   

Fellesanlegg skal også utredes ved etablering av to eller flere hytter/boliger i klynger, og ved 
oppgradering av VA i eksisterende spredt bebyggelse/fritidsbebyggelse. 
  
Utslipp fra private avløpsanlegg skal vurderes infiltrert/etterpoleres i egnede løsmasser. Dette 
gjelder ikke i områder hvor det er mulighet for utslipp i sjøresipient.   
 

 

§5.1.4 - 3.avsnitt. (blir nytt punkt §5.1.5) 

Følgende tekst slettes «Maksimalt tillatt påslipp til offentlig overvannsnett skal avklares med Bodø 
kommune. Kommunalteknisk norm vil være førende for arbeidet.», og erstattes med denne teksten: 

Ved påslipp til offentlig overvannsnett skal tiltakshaver dokumentere ledig kapasitet på 
overvannsnettet. Beregninger utføres i hht. føringer i «Kommunalteknisk norm for Bodø 
kommune». Som hovedregel skal ikke overvann føres inn på fellesledning.



 

 
Postadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø 
Kontoradresse: Sjøgata 27, 2. etg, Bodø  
Telefon: 75 52 14 13 

 
Internett: www.bot.no 
Epost: post@bot.no 
Organisasjonsnr: 970 918 213 MVA 

  
 

 
 
 
 
Bodø kommune 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
 
Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato 
2020/5962 22-003-02 85 16. februar 2022 
 
Høring av kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034 
 
Det vises til invitasjon til høring av Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, jfr. Bystyrets vedtak 9.12. 
2021. Bodø og Omegn Turistforening har gjennomgått planen og vurdert de ulike forslagene ut fra 
friluftslivets interesser. 
 
Vi finner det positivt at viktige friluftsområder, funksjonelle strandområder og viktige 
naturmangfoldsområder er hensyntatt i stor grad og vil støtte de forslagene til de begrensninger i 
utbygging utenfor Hernesbydelen som planen legger opp til. Vi verdsetter «markagrensa» høyt og 
støtter forslaget om at det ikke åpnes for nye utbyggingsområder utenfor Byutviklingsområdet. Vi vil 
også støtte forslagene om at Lille Hjartøy i sin helhet blir et LNFR-område og at feltene B10 og B16 
på Tverlandet også endres til LNFR – område.  
 
Vi har imidlertid en del synspunkter på helheten i planen som vi ber om at det det blir arbeidet videre 
med i den videre planprosessen – særlig fordi arealdisponering i denne planen vil ha virkninger for 
friluftslivet langt ut over et 12-års perspektiv:  
 
Arealplanen mangler en lokalklimatisk analyse: 
 
For friluftslivet er variasjonene i lokalklima svært viktig for hvordan aktivitetene utøves. Med den 
båndlignende bystrukturen som Bodø har, varierer lokalklima dramatisk fra vest til øst – fra Hernes til 
Hopen/Tverlandet. Allerede i Generalplanen fra 1971 var lokalklima et viktig premiss for 
planleggingen; byen fikk faktisk sin båndlignende karakter ikke bare på grunn av flystøysoner, men 
også fordi somrene var varmere og vintrene mere stabile på Mørkved/Støver enn i bykjernen.  
 
I praksis betyr dette at det kan regne i Bodø sentrum, mens det er utmerket skiføre i Soløyvannsmarka. 
Skisesongen kan derfor vare opptil to måneder lengre i de østlige deler av byutviklingsområdet enn i 
de vestlige områder. På den annen side kommer våren inntil to måneder tidligere på Hjartøyene og 
langs kysten på Nordsida, enn den gjør i Soløyvannsmarka og i Hopen. Med et varmere klima i 
framtida, vil f.eks. skiføret i de bynære friluftsområder (Maskinisten/Keiservarden) bli så ustabilt at 
det er urealistisk at disse kan brukes av bykjernens beboere som innfallsporter til de mer stabile 
skiterreng lengre øst.  
 
Dette betyr at ulike friluftsutøvere vil måtte være mobile for å praktisere sine foretrukne aktiviteter, og 
at privatbilen derfor vil forbli en vesentlig del av friluftskulturen i Bodø. Utslippsfrie el-biler vil i nær 
framtid være den dominerende biltypen i kommunen. For friluftsutøvelsen vil elbilen gi en fleksibilitet 
som kollektivtrafikken aldri vil oppnå, uansett hvor «smart» den er. Arealplanen må derfor i større 
grad enn det er gjort i forslaget legge til rette for problemfri parkering ved de mest populære 
innfallsporter til friluftsområdene.  
 



 

 

 
 
Arealplanen mangler en analyse av befolkningens daglige bruk av arealene.  
 
Forslaget til arealplan erkjenner at det er en fordel for friluftslivet med en «båndby», der alle beboere 
har lett og direkte tilgang til friluftsområder, skog og mark på den ene siden og strand og kyst på den 
andre siden. Dette er for så vidt gyldig for den delen av båndet som strekker seg fra Grønnåsen til 
Hopen, samt «båndet» på Nordsida fra Skivika til Skaug. Men for en fortettet bykjerne og for den 
framtidige Hernesbyen, vil adgangen til populære friluftsområder ikke være så direkte, uansett 
innsprengt grøntstruktur i de nye boligområdene. Selv for utøvelse av daglig friluftsliv ut over små 
spaserturer, vil beboerne her måtte reise ut av bykjernen eller den nye Hernesbyen, og for å nå mange 
populære friluftsområder vil ikke sykkel alene være et reelt alternativ.  
 
Også langs bybåndet er det en tendens til at friluftsbrukere ikke nøyer seg med de umiddelbare 
nærområdene, men forflytter seg for å oppleve nye og spennende friluftsområder. Her har også 
båndbyen en styrke, ved at det er enkelt å legge til rette for rask forflytning i vest-øst-retning langs 
hele korridoren fra Hernes og helt til Valnesfjord. På mange måter vil den nye Hernesbyen styrke 
denne båndstrukturen ytterligere.  
 
For forflytning med privatbiler er infrastrukturen for rask forflytning langs korridoren allerede på plass 
med Bodø-tunnelene og 4-feltsvei. For kollektivtrafikk er det en mangel ved arealplanen at det ikke 
her er satt av en korridor fra Grønnåsen til Hernes for et skinnegående «rapid transit» system som 
enkelt kan ta med syklende friluftsutøvere. I et 30 års- perspektiv kan det vise seg å være en 
uopprettelig mangel som den videre behandling av kommunedelplanen bør rette opp.  
 
Bodø og Omegn Turistforening håper at disse synspunktene blir tatt hensyn til i utviklingen av en 
endelig arealplan og står gjerne til tjeneste når det gjelder diskusjon om nye trender i friluftslivets bruk 
av arealer i Bodø.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Berit Irgens /s/ 
daglig leder 
 



Gode hjem 
hele livet 

Org.no. NO 942 578 415 MVA 
www.nobl.no / nobl@nobl.no 

Boligbyggelaget Nobl, 75 50 67 00, 
Torvgata 2, 8006 Bodø, PB 214, 8001 Bodø 

merk: 2020/5962 
Uttalelser til kommuneplanens arealdel  

Vi har gjennomgått en grundig og godt gjennomarbeidet plan. Vi liker de overordnede føringene og 
det som tydeligvis er ambisjonen i planen.  

Vår tilbakemelding gis derfor bare på områder som vi mener vil kunne bidra til ytterligere forbedring 
av planen.  

Nobl er bekymret for boligmarkedet i Bodø. I Bodø er boligprisene svært høye, og de siste par årene 
har prisveksten vært bekymringsfull. Skal Bodø være en attraktiv by i vekst som tiltrekker seg 
kompetanse og får våre utflyttede unge til å flytte tilbake, trengs både arbeidsplasser, men også et 
velfungerende boligmarked.  

Årsaken til høye boligpriser har flere årsaker. Sammenligner vi oss med boligbyggelag andre steder i 
landet ser vi at byggeprisen er høy, dette har sikkert både sin forklaring i høy aktivitet, men også få 
tilbydere på entreprenørsiden. I tillegg har ulike byggetekniske krav over tid blitt strengere og 
selvsagt bidratt til økte priser. Høye tomtekostnader i Bodø og lange reguleringsprosesser bidrar nok 
også til den prisveksten vi har.  Når etterspørselen er større enn tilbudet blir markedet interessant 
for investorene, og dette går i hovedsak dessverre utover bl.a. de unge på boligmarkedet som må 
kjøpe i et «ettermarked».  Nobl har og en intensjon om at vi i framtiden skal bygge grønnere og mer 
bærekraftig, dette er dermed og en kostnad som må prises inn. Nye forsterkede krav bidrar derfor til 
høyere priser og et ugunstig boligmarked. 

I tillegg ser vi mangel av utleieboliger og boliger for unge. Og ikke minst boliger for seniorer som ikke 
har god bokvalitet i en vanlig leilighet, men som er for friske for å tilfredsstille kravet til 
sykehjemsplass. Alle disse forhold bidrar til at det er viktig at ulike prosjekter/konsepter utvikles. Slik 
bestemmelsene i KPA er innrettet tas det ikke høyde for at det kan være formålstjenlig å avvike 
kravene.  Bortsett fra i punktet om parkering så er det ikke nevnt i bestemmelsene at man kan avvike 

 Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø 
 

 
 
 

Bodø, 18. februar 2022 
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fra KPA i reguleringsprosessen. For å skape gode, hensiktsmessige og ulike type prosjekter bør dette 
være en gjeldende føring i KPA. 

Vi forstår intensjonene med en del krav som er forslått i planen, men er bekymret for at kravene man 
ønsker å stille blir for absolutte og bidrar til at man ikke finner den beste totalløsningen. Dette 
gjelder 

1) § 3.4 Parkering for bolig - og fritidsbebyggelse  

Parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere mm.  

I nye prosjekter er parkering en av de største utfordringene kostnadsmessig. Vi tenker at dette kravet 
derfor bør være veiledende og ikke absolutt. Behovet for slike plasser vil avhenge av prosjektets 
plassering, hvilke målgruppe prosjektet har og bør derfor være varierende.  

I tillegg synes vi at kravet blir svært høyt i et stort prosjekt. Mer enn en plass er nok ikke i samsvar 
med behovet og i tillegg svært kostnadskrevende. Dette vil og kunne stjele areal som kunne vært 
utnyttet på en bedre måte, for eksempel til uteareal, fellesareal/bomiljø. 

2) § 4.2 Generelle kvalitetskrav 

Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn 
minimum i  3 timer etter kl. 16.00. 

• Solnedgang vårjevndøgn er kl 18.18 
• Solnedgang høstjevndøgn er kl 19.00.  
 

Dette kravet mener vi er svært problematiske i en by som ligger nord for polarsirkelen, og med en 
typografi som ikke alltid er flat.  Dette vil være spesielt utfordrende å få til i sone B der 
utenomhusområdet ikke kan ligge på en takterrasse. Konsekvensen av dette kravet kan bare bli færre 
boliger og dermed også høyere boligpriser og en mindre attraktiv by.  

Vi er og usikre på om føringene listet opp under er hensiktsmessige 

• Det skal legges til rette for bruk av uteoppholdsarealet året rundt. 

Dette kravet tror vi kan gi økte driftskostnader for de som kjøper og skal bo i prosjektene. Vi ønsker 
at alle skal ha råd til å kjøpe i et nytt boligprosjekt og ikke bare folk med god råd. 

• Ved uteoppholdsareal på lokk skal det etableres et jordsmonnslag med 
dybde på minst 0,5 meter på minst 80 % av uteoppholdsarealet. 

 
Ved et slikt krav legger man ikke opp til en fleksibilitet som gjør det mulig å vurdere 
hensiktsmessigheten i hvert enkelt prosjekt. Dette vil jo bl.a. avhenge av plassering, flat tomt, skrå 
tomt, skygge, sol mm. Vi stiller derfor spørsmålstegn med om dette kravet er nødvendig. 
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3) § 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor 

I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig håndteres lokalt med åpne 
løsninger.  

Dette er et nytt krav der man har svært begrenset erfaring og kunnskap om hvilke konsekvenser 
dette vil føre til.  Dyrere boliger, færre boliger? Vi mener derfor at dette kravet burde vært formulert 
som mål/retningslinje.  

4) § 5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter  

Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter):  

• Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  

• Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  

I sone A kan fordeling av boligstørrelser vurderes gjennom reguleringsplan hvis 
beliggenhet og konsept tilsier det. 

Vi forstår formålet med dette og et prosjekt med differensierte leilighetstørrelser er en god 
målsetting. Vi tror blant annet dette bidrar til et bedre bomiljø. Imidlertid mener vi at det er mest 
hensiktsmessig å ha dette som en føring og ikke som et absolutt krav. Prosjektet kan bli like gode 
med annen prosentvis fordeling, og prosjektene må derfor vurderes ulikt etter både formål og 
målgruppe. 

Her må man og ta hensyn til markedet. Et slikt absolutt krav vil kunne medføre at ikke prosjektet lar 
seg realisere, og vil ikke være gunstig for boligmarkedet i Bodø. Samfunnsutviklingen tilsier at det blir 
flere enslig. I tillegg er det mange unge som vil inn i boligmarkedet og det er behov for tilrettelagte 
seniorleiligheter. For å løse disse utfordringene er mange små leiligheter nødvendig, blant annet med 
bakgrunn i kundenes økonomi.  

5) § 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal - balkonger, altaner, terrasser mv. 

Innglassing av balkonger, altaner, terrasser mv. for privat uteopphold er tillatt hvis glasset 
kan åpnes og lukkes. Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig i prosjektet og 
integreres på en god estetisk måte i fasaden. Innglassede bygningsdeler skal ikke dominere 
fasadeuttrykket, og kan maksimalt utgjøre en tredjedel av total fasadeflate på angjeldende 
vegg. 

Vi er enig i at det bør stilles krav slik at den arkitektoniske utformingen blir bra, men forslaget her er 
for absolutt. I et Bodø-klima er innglassing viktig for trivsel og gir lengre «sommerårstid», noe som 
faktisk har stor verdi når man bor så langt nord.  Innglassing av balkong er ellers i Norge sett på som 
et Bodø-fenomen og må ses i sammenheng med både klima og vindutfordringene man har her. 
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I Bodø har vi gode og dårlige eksempler på innglassing av balkonger.  Vi mener for eksempel at nye 
Reinsletta Alle er et godt eksempel på at arkitekten har lykkes.  Likevel er noen av flatene her nok 
langt over 1/3 innglasset.  En reduksjon av dette arealet ville medført dårligere leiligheter og lavere 
bokvalitet. Vi mener derfor det heller bør stilles krav til god estetisk utforming. 

 

6) § 1.7.1 Støy – boliger 

Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå iht. NS 8175, klasse C som tilsvarer 
30LpA, eq, 24h(dB). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for 
støykildene vei, jernbane, flyplass hhv 55, 58 og 52 Lden. I soverom gjelder dessuten 
maksnivå fra utendørskilder 45 LpAmax (dB), natt kl. 23-07.  

Det er Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 som legges til grunn for behandling av 
støy i arealplanlegging og byggetiltak i kommunene. Denne retningslinjen ble revidert i fjor, med 
ikrafttredelse i juni 2021. Høringsutkastet til ny KPA har slik vi leser det, implementert i de nye 
retningslinjene. Det er altså et myndighetskrav fra øverste nivå som ligger til grunn for hovedlinjene i 
KPA. 

Dette få mye å si for blant annet boligplanlegging i støyutsatte områder. Vi tenker spesielt på den 
relativt innarbeidede løsningen med innglasset balkong, som i mange tilfeller benyttes aktivt for å 
etablere «stille side/dempet fasade» i støyutsatte områder. Innglasset balkong (dempet fasade) kan 
ifølge den nye retningslinjen (og ny KPA) bare brukes unntaksvis, eksempelvis hjørneleiligheter. Her 
har høringsutkastet for KPA landet på max 15% av leilighetene. Det kommer etter vårt skjønn til å bli 
relativt krevende fremover å løse disse kravene på en god måte langs støyutsatte veier – og de er det 
mange av i Bodø. Gjennomgående boenheter vil være et godt utgangspunkt for å lykkes, men 
samtidig er KPA også svært streng med bruk av f.eks. svalganger. T-1442 gir dog den enkelte 
kommune anledning til å identifisere områder i rød sone (se punkt 3.1.3) hvor støyfølsom bebyggelse 
likevel kan tillates. Spesielt for utvikling av sentrums- og fortettingsområder, samt 
kollektivknutepunkter. Vi kan ikke se at Bodø kommune har vurdert å implementere slike områder, 
hverken i tidligere eller ny versjon av KPA. De nye støykravene vil nok isolert sett lede til bedre 
bokvalitet, men samtidig være fordyrende, da vi tror at man i mange tilfeller må lage en annen type 
logistikk i boligprosjekter. Man må f eks være svært varsom med ensidig orienterte mot støyutsatte 
veier. Flere gjennomgående leiligheter må enten løses med bruk av flere trapp- og heiskjerner, eller 
svalgang.  Dersom kommunens ordlyd skal følges uten at det gis mulighet for avbøtende tiltak 
(støyskjerm, dempet fasade, ol.) vil dette også medføre at ett-roms leiligheter kun kan bygges mot 
bakgård i støysoner.  Det blir derfor en vesentlig bokvalitetsreduksjon (utsikt, solforhold, etc) som 
nok er et lite ønskelig resultat. 

Støykravet bør derfor vurderes slik at man ikke ender opp med færre og dyrere boliger. 

  



Gode hjem 
hele livet 

Org.no. NO 942 578 415 MVA 
www.nobl.no / nobl@nobl.no 

Boligbyggelaget Nobl, 75 50 67 00, 
Torvgata 2, 8006 Bodø, PB 214, 8001 Bodø 

Avslutningsvis 

 

7) § 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner  

Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020. 
Her mener vi kommunen må vurdere om hvilke konsekvenser det kan gi før punktet innarbeides. Vi 
tror også en effekt av dette  kan være bygging av færre boliger pga lang reguleringsprosess og 
dermed høyere boligpriser.  

Å ha ambisjoner framover tenker vi er smart, men samtidig må det alltid være en totalvurdering av 
konsekvenser på kort og lang sikt når man innfører nye krav og bestemmelser.  Det er ikke 
utbyggerne som blir skadelidende av strengere krav og begrensinger. Til syvende og sist er det de 
som utgjør Bodø kommune, nemlig innbyggerne. 

Med vennlig hilsen 

Mona Liss Paulsen 
administrerende direktør 
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Fra: Fritz-Ivan Gulbrandsen[redningsmann@icloud.com]
Sendt: 23.02.2022 09:39:09
Til: Ingvild Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no]
Kopi: Britt Unni Waleniussen[britwal@hotmail.no];
Tittel: Re: Vedr. innspill til KPA Bodø fra Brit Waleniussen

Hei Ingvild,

Du har helt rett i det du skriver, her har jeg gjort en feil basert på gale opplysninger. Grunneier for eiendom 230/2 er Tor Danke, og det er selvfølgelig denne eiendommen som er berørt.

Det gjøres midlertidig oppmerksom på at en av hyttetomtene, som ligger øst av kraftlinje i felt H92, har Britt Unni Waleniussen kjøpt av grunneier Tor Danke, og tinglysningsprosess pågår
nå. Dette betyr at hvis forslåtte reguleringsendring blir stående, vil Britt Unni Waleniussen miste denne tomten.

På vegne av Britt Unni Waleniussen, som fremtidig eiere av nevnte hyttetomt, bes det om at foreslåtte regulering IKKE gjennomføres.

Vennlig hilsen, og på vegne av Britt Unni Waleniussen

Fritz-Ivan Gulbrandsen

redningsmann@icloud.com

+47 90010330

Kleivaveien 59A

8011 Bodø

————————————————————————————————————

16. feb. 2022 kl. 12:21 skrev Ingvild Gabrielsen <Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no>:

Viser til ditt innspill som er sendt inn på vegne av eier på gnr/bnr 230/4 Brit Waleniussen.
 
Jeg kan ikke se at denne eiendommen er berørt av den foreslåtte endringen i arealbruk for feltet H92. Eiendommen det vises til i kart vedlagt innspill er 230/2 som har
en annen grunneier.
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Fra:  Fritz‐Ivan Gulbrandsen[redningsmann@icloud.com]
Sendt:  09.02.2022 20:51:22
Til:  Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi:  Britt Unni Waleniussen[britwal@hotmail.no];
Tittel:  2020/5962_H92_Høringsinnspill til Kommuneplanens arealdel 2022‐2034_

Sendes på vegne av Britt Unni Waleniussen fordi hun ikke selv har Epost 
tilgjengelig. Ved behov for bekreftelse kan hun kontaktes på tlf 950 63 484

Se vedlagte innspill til kommuneplanens arealdel 2022‐2034.

Saksbehandler: Ingvild Gabrielsen ved byutvikling

Saksnummer/ referanse: 2020/5962

Løpenummer: 1186/2022

Arkivkode: 141



Bodø kommune  
postmottak@bodo.kommune.no 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
 
Deres ref.                                                      Deres dato                                         Vår ref. 
2020/5962                                                     05.01.2022 
 
 
Saksnummer 2020/5962. Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel 
(KPA) 2022-2034 
 
Viser til mottatte brev av 10.01.2022 fra Bodø kommune, med svarfrist 20.02.2022, hvor jeg 
inviteres til å komme med en uttalelse i forbindelse med høring av KPA for 2022-2034. 
Undertegnede er grunneiere av eiendom i Mølnbukta med Gnr.230/bnr.4, hvor nedre del av 
eiendommen er regulert1, gjennom reguleringsplan vedtatt av daværende Skjerstad kommune 
den 27.juni 2002, og beskrevet som H92 i KPA. Se vedlegg2 for visuell fremstilling av 
eiendom i kart. 
På nevnte eiendom ble det regulert 3 hyttetomter slikt vist i vedlagte kartutsnitt fra nevnte 
reguleringsplan. Tomt nr. 1 og 2 er solgt, og tomt nr. 3 planlegges solgt i år. 
Bodø kommune opplyser i mottatte brev at flere store hytteområder er foreslått tatt ut. 
Hyttefelt H92 kan vel ikke defineres som et stort hyttefelt. 
At dette ligger langt fra vei stemmer heller ikke. Det er heller ikke i konflikt med reindrift, 
landbruk eller naturmangfold. 
Når det gjelder fare for flom, ras og skred vises til ingeniørgeologisk rapport som eier av 
230/3 Fritz-Ivan Guldbrandsen har lagt ved sin uttalelse. 

Jeg kan derfor ikke se at noen ny plan for området skulle være nødvendig.  
Avslutningsvis vil jeg understreke at dette det dreier seg om tap av store verdier for meg hvis 
endringer i foreslåtte KPA blir vedtatt og stående. 

Innspill til KPA 2022-2034 
Forslag til endring av H92 tas ut av forslag til endring i KPA 2022-2034, og reguleringsplan 
vedtatt av Skjerstad kommunestyre i 2002, samt KPA 2018-2030, videreføres i sin helhet for 
H92. 

Konklusjon 
Foreslåtte omregulering for dette området, slik det står beskrevet KPA 2022 - endringsnotat-
høring, vil medføre en betydelig begrensning i utnyttelse av nevnte teig, samt bidra til tap av 
fremtidige potensielle inntekter. 
Undertegnede ber derfor om at foreslåtte endringer tas ut i sin helhet, og at eksisterende 
regulering videreføres. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Utdrag av kart i reguleringsplan for Mølnbukta hyttefelt, vedtatt 27. juni 2002 av Skjerstad kommunestyre 
2 Markering av eiendom 230/4 i kart 



 
Bodø den 8. februar 2022 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Britt Unni Waleniussen 
 





230/4

Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel 2018-2030 med markering av teiger tilhørende Gnr.230 Bnr.4

H92
Tomt nr. 1

Tomt nr. 3

Tomt nr. 2

Eiendom 230/4 er markert med gul farge i kart, og 
strekker seg videre østover og helt opp til barfjellet.



Uttalelse til KPA 20205962 
 
Brønnøya Velforening er sterkt imot at Breisundet åpnes for akvakultur. 
 
Brønnøya Velforening har fulgt denne saken siden mai 2017 og hele tiden gjennom alle innsigelser 
holdt fast på hvorfor vi er imot denne lokaliteten. Flere fastboende og grunneiere på Brønnøya sendte 
også innsigelse. Velforeninger og næringsaktører gjorde det samme. Hele Helligværsamfunnet sto 
samlet i over to år om å være imot akvakultur i Breisundet på grunn av alle de negative 
konsekvensene. 
 
I mai 2019 var Dagrunn Bergli fra Bodø Kommune, Hilmar Olav Sivertsen fra Bodø Fiskarlag, Ørjan 
Pedersen fra Helligvær Velforening og Tiltaksråd og Janne Johansen fra Brønnøya Velforening i møte 
med Fylkesråd for næring, Ingelin Norensjø. Ørjan Pedersen poengterte blant annet faren ved smitte 
mellom produksjonsområdene og at viktige fiskeområder ble ødelagt. Fisken som ble levert til 
Helligvær sjømat kunne få dårlig kvalitet. Fylkesråden sa nei til oppdrett i Breisundet. 
 
Så tok Lofoten Sjøprodukter kontakt med noen på Sørvær hvor de la en plan sammen. Et 
Forhandlingsutvalg ble satt sammen for å lage en Rammeavtale. Espen Søreng fra Brønnøya var med. 
Der står det blant annet: 
 ”Dersom betingelsene i denne Rammeavtalen for øvrig oppfylles, skal LSP gi et pengetilskudd på kr 
1 000 000- kroner til samfunns- og eller næringsformål i lokalsamfunnet Helligvær.” 
”LSP skal yte til Helligvær Sjømat AS et ansvarlig konvertibelt lån på kroner 1 000 000,- som skal 
benyttes til driftsmessige formål” 
”Partene forpliktes til å gjennomføre Rammeavtalen ved å inngå underliggende avtaler, er betinget av 
at LSP tildeles, og tar i bruk, den omsøkte og ennå ikke den tildelte lokaliteten Breisundet. 
Partene skal gjensidig arbeide for å få oppfylt denne betingelsen” 
Espen Søreng var den eneste som ikke signerte og anbefalte Rammeavtalen. 
 
Etter dette har næringsaktører skiftet mening og blitt svært så positive til LSP`s planer. 
En landbase er etablert med kai, lager og leilighet. Øystein Rånes leier ut. Det ble ingen 
arbeidsplasser, men gode inntekter. Rånes Fiskeri skriver i innspill til KPA at ” han har ingen 
innvendinger mot tilrettelegging for akvakultur Breisundet. Anlegget er planlagt i et område som ikke 
benyttes i næringsrelatert fiske og det er dokumentert at det ikke er gytefelt i området. Mener 
etableringen vil være positiv for Helligvær.” 
 I begynnelsen av januar satte Øystein Rånes gangvad i Breisundet og fikk kveiter som han leverte på 
Helligvær Sjømat. Yrkesfisker Kurt Ove Andersen har også hatt gangvad i Breisundet flere ganger i 
år. Han er imot oppdrett i Breisundet. 
 
Ørjan Pedersen leder for Helligvær Velforening og Tiltaksråd som var med i møtet med Ingelin 
Norensjø var da helt imot LSP`s planer i Breisundet. Har nå blitt veldig positiv til LSP`s planer. Han 
er nå også leder for Helligvær Sjømat AS og talsmann for Vestfjord Marine som begge bare ser store 
positive sider ved en etablering. Øystein rånes eier 25 % av aksjene i Vestfjord Marine og 18 % av 
aksjene i Helligvær Sjømat AS. 
Det kan synes som Ørjan Pedersen er leder i to velforeninger. Det sendes skriv fra både Helligvær 
Velforening og Helligvær Velforening og Tiltaksråd. I Brønnøysundregisterene er det registrert en 
velforening under navnet Helligvær Velforening og Tiltaksråd. 
 
Helligvær sjømat skrev i sin innsigelse i 2018 ”er bekymret for at oppdrettsanlegg vil svekke 
grunnlaget for å drive fiskemottak, da Breisundet og dets nærområde er et viktig fiskeområde for den 
lokale fiskeflåten” 
 
Samholdet i Helligværsamfunnet er glemt og konfliktnivået er høyt. Natur og miljø er også helt glemt. 
 
 
 



I Rammeavtalen står det at det kan bli inntil 12 nye arbeidsplasser i Helligvær hvis LSP får etablere 
seg i Breisundet. På de tre anleggene de har i dag, to ved Landegode og et i Helligvær øst, er det ansatt 
en person som bodde på Sørvær fra før. Til sammen er det 6 ansatte på tre anlegg. Hvorfor det skal 
ansettes inntil 12 personer på ett anlegg er for oss vanskelig å forstå.  
 
 
I konsekvensutredningen til Bodø Kommune får landskap og farled liten negativ konsekvens. For oss i 
Brønnøya som har direkte utsikt til Breisundet vil et oppdrettsanlegg ta fokus fra alt annet og forsøple 
og forringe det rene landskapet vi har i dag. Vi har 365 grader utsikt fra Nonhågen utover sjø og land. 
Hvem vil nyte en utsikt med oppdrettsanlegg på begge sider av øya? 
 Farleden vår er gjennom Breisundet. Det har den vært gjennom generasjoner. Den er veien vår til og 
fra Vågen med bryggene og fortøyningene våre. Sundet er farleden til fiskere, gårdbrukere, fastboende 
og fritidsbåter. Vi vil bli fortrengt fra å bruke Breisundet slik vi og andre gjør i dag. 
 
På Bodø Kommunes kart over avsatt område til akvakultur i Breisundet er området utvidet til å strekke 
seg helt innenfor Kalvodden og mot Liltholmen og i tillegg opp i strandsonen på øyene våre. 
12 oktober 1853 ble alle øyene til gårdsnummer 5, altså Brønnøya, fredet som egg- og dunvær. Folket 
i Brønnøya har gjennom generasjoner forvaltet og levd i sameksistens med sjøfuglene på en 
bærekraftig måte. Et industrianlegg nesten i strandsonen vår vil være en direkte trussel for sjøfuglene i 
et område som er fredlyst. 
 
Bodø kommune må ha brukt hundrevis av timer til saksbehandling i forbindelse med Breisundet. 
Sands advokatbyrå har sendt hundrevis av sider med grunner til at LSP må få Breisundet. Akvaplan 
Niva har levert en rapport etter bestilling fra LSP. Jurister, saksbehandlere, rådmann, 
kommunedirektør. kommunaldirektør for teknisk avd, leder for plan og miljø med flere har hatt saken 
til behandling flere ganger. 6 ganger har den vært i klagenemda og en gang i kontrollutvalget. 
 Hvis Bodø Kommune gir etter for presset fra LSP vil garantert flere følge deres eksempel. En 
helhetlig og forutsigbar arealplan vil et samfunn være tjent med. Ikke en arealplan som blir stykkevis 
og delt av aktører som ikke gir seg. Helligvær er unikt og er LNRF område og bør fortsatt få være det. 
Breisundet ligger i Inngrepsfri sone. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Brønnøya Velforening 
 
Sekretær 
Janne Johansen 
 
 
 
Undertegnede er født og opp vokst på øya. Begge foreldre var fra øya og jeg er fastboende på 
heimgården. 
 
 
 
 



 

 
 
Innspill fra Brønnøya Velforening til sak «Akvakultur i Breisundet, Helligvær - KPA 2022-2034 
Bodø kommune" 
 
Det vises til kommunens brev av 30.03.21.  
 
1. Innledning. 
 
Brønnøya Velforening vil - på vegne av beboere, grunneiere og andre med tilhørighet til 
Brønnøya - belyse saken fra Brønnøysamfunnets side.  
 
Fra Helligvær har det gjennom sakens lange behandling kun vært bekreftet/tatt standpunkt til 
betydningen av et akvakulturanlegg i Breisundet vil få for LSP og selskapets forretningspartnere i 
Sørvær. Betegnelsen Helligvær Velforening har fremstått som den representative «talsperson» 
for Helligværs befolkning. Dette er gjort vel vitende om at folket på Brønnøya er de som vil få et 
slikt stort anlegg i sin umiddelbare nærhet. Anlegget vil ikke kunne ses eller høres fra Sørvær, jf 
punkt 3 nedenfor. Den samlede motstand som kanaliseres gjennom Brønnøya Velforening, 
skriftlig og muntlig, har LSP konsekvent unngått å forholde seg til.  
 
2. Brønnøya og folket der. Noen faktaopplysninger. 
 
- Det er 5 fastboende på Brønnøya. 
- På øya er det 16 beboelseshus, som alle er i bruk, som bolighus eller fritidshus, store deler av 
året. 
- Det er 6 sjøhus på utsiden av øya, rett innenfor Breisundet. Disse er alle i bruk hele året. Herfra 
går båtleia via Breisundet for å komme til butikk, post, hurtigbåt, kirke og kirkegård. 



 
  

 

- Husene, (med unntak av 2) og sjøhusene, er alle eid av folk som er direkte etterkommere av 
tidligere generasjoner på Brønnøya. Det var de som skapte samfunnet der ute og livnærte seg 
med fiske og jordbruk.  
- De senere år er sauehold (Brønnøya Gård) blitt en viktig del av aktiviteten på øya. Jorda holdes i 
hevd av mange med tilhold der ute.  
- Brønnøya har postlevering av bygderuta hele året. Trafikken til øya er spesielt stor i perioden 
fra påske til oktober.  
- Butikken på Sørvær brukes flittig av folk som har tilhold på Brønnøya eller er på besøk der.  
- Brønnøya Velforening har gjennom mange år stått bak omfattende positive tiltak på Brønnøya, 
- som vedlikehold av stier/veier, kaianlegg, bygging av lysthus/forsamlingshus og sosiale 
sammenkomster av forskjellig karakter.  
- Passasjerer til Brønnøya utgjør en stor del av grunnlaget for trafikken med bygderuta, M/S 
Helligvær. 
- Brønnøya vises fram for turister som et levende og flott sted. Det er ofte sightseeingturer med 
bygderuta til Brønnøya på sommertid. Brønnøya er også et populært besøksmål for fastboende i 
Helligvær som har gjester.  
 
Momentene nevnt ovenfor er tatt med grundig og detaljert fordi LSP tilsynelatende ikke har 
ofret disse en tanke.  
 



3. Akvakultur. Anleggets planlagte beliggenhet i forhold til Brønnøy og Sørvær. 

   

Sørvær er markert med blått. Utsikt fra Sørvær mot Brønnøy og som viser at Breisundet ikke kan 
sees fra Sørvær. 
Et eventuelt akvakulturanlegg i Breisundet vil ligge tett til Brønnøya og øyer som Brønnøya eier. 
Folk på Sørvær vil ikke ha noen nærhet eller kontakt med anlegget. Som illustrasjon vises det til 
at det er over 1600 meter fra Sørvær til oppdretsanlegget, mens at det er 300 meter fra anlegget 
og til nærmeste fastboende på Brønnøya. Brønnøya har et høydedrag som går over hele øya i 
lengderetningen. Høyeste punkt er 25 meter over havet. Denne ryggen gjør at anlegget ikke kan 
sees fra Sørvær. LSP oppgir avstand fra flåte til nærmeste bebyggelse til 737 meter, det er 565 
meter. 

 



 

Rød markering er båtleia fra sjøhusene til og fra Brønnøya. Blå er båtlei til og fra Ertnøya fra 
Vokkøya. 

Når man ser disse kartene med inntegnede aktiviteter, er det åpenbart at LSP i sin 
argumentasjon for etablering, - og forretningspartnerne på Sørvær, kun taler sin egen sak, og 
ikke tar hensyn til gode naboer som får anlegget rett utfor dørstokken. Illustrerende i så 
henseendet er LSP sine samarbeidspartnere bevisste unnlatelser av å nevne Brønnøya når det 
gjelder «støtte i befolkningen». Kanskje like tydelig kommer denne holdningen frem i brevet fra 
LSP sine advokater av 12.02.21, hvor det i forbindelse med det som vel betegnes som forslag til 
«rammeavtale» heter:…."mens Brønnøya Velforening valgte å ikke godkjenne avtalen. Helligvær 
velforening representerer den alt vesentlige delen av befolkningen på Helligvær, og deres og 
næringsvirksomhetene sin tilslutning til avtalen, gir grunnlag for å konkludere med at det nå er 
bred tilslutning til en etablering av oppdrett i Breisundet». De to neste avsnittene på side 2 i 
nevnte brev, viser at LSP anser Brønnøya og folket der, som «ikke eksisterende» i forhold til 
deres ambisjoner. Faktum er at motstanden mot etablering i Helligværsamfunnet, finnes både i 
Sørvær og på Vokkøya, - og da også blant yrkesfiskere.  

 
4. Natur og miljø i og ved Breisundet. 
 



a) Breisundet ligger innenfor Inngrepsfrie naturområder i Miljødirektoratets naturbase. 
Brønnøya gård benytter området som beite for ca. 200 villsauer. Ertnøya brukes som 
beiteområde for Skogsholm (Vokkøya) sine villsauer. Anlegget vil gi konflikt i forhold til transport 
av dyr til og fra øyene, og anlegget og dets drift vil gi støy, forurensing og forstyrrelser. Å tillate 
et oppdrettsanlegg i Breisundet er det samme som å gi tillatelse til at en industribedrift får 
etablere seg der og får fortrenge alle andre. 

 Grønn markering er beite for Brønnøya gård. Blå er beite for Skogsholm. 

 



Rød markering er Breisundet. Grønne områder er inngrepsfrie naturområder. 

b) Det er en stor koloni med storskarv på Lille Ertnøya, bare 100 meter fra anlegget. I tillegg er 
det flere kolonier i nærheten. Telling fra 2017 viser at det er 640 par innenfor en km fra den 
planlagte lokaliteten. Dette er en av de største koloniene i regionen og arten er svært sårbar for 
forstyrrelser under hekking. I tillegg ble det registrert 48 par med hekkende ærfugel i tilknytning 
til Ertnøyan, som også er sårbar for forstyrrelser i hekkeperioden. Breisundet og omkringliggende 
områder er et viktig område for flere andre rødlistede fugler (for eksempel: teist, tyvjo, 
fiskemåke, storspove ), og andre fugler gjennom hele året. Enten det er næringssøk, myting, 
hekking/yngling eller kvile/overnatting. 

 

 
c)I Miljødirektoratets database, Naturbasen finner vi at bunnen i Breisundet er dekket av over 
10000 år gammel skjellsand. Det er også viktige skjellsandlokaliteter i underkant av 400 meter og 
600 meter fra lokaliteten. Denne typen skjellsand fungerer som gyte- og oppvekstområde for 
flere typer fiskearter. Hummer og krabber bruker sanden som parringsplasser ved skallskifte, i 
tillegg til at de finner matgrunnlaget der. Denne typen skjellsandforekomst regnes som en ikke-
fornybar resurs innen overskuelige tidsrammer. Nedslamming og sedimentering er en stor 
trussel for livsgrunnlaget for smådyr og fisk. Breisundet er registrert som gyteområde i Bodø 



Kommunes kartdatabase. 

 

d) Naturbasen viser også til at det er registrert fire større tareskogforekomster innenfor en 
avstand på en kilometer fra lokaliteten, den nærmeste 200 meter sørvest for lokaliteten. I tillegg 
overlapper to av forekomstene sør og vest for lokaliteten med viktige gyteområder for torsk. 
Tareskogene huser et stort mangfold av arter og som har tareskogen som gyte og oppvekst 
område, gjemmested og som beiteplass. Disse kan påvirkes av akvakultur. Tareskogene binder 
også store mengder CO2. De er havets regnskoger. 

e)Breisundet er vårt nærmeste og beste fiskeområde. Folk fra andre øyer blir ofte sett fiske der 
da det er kjent for blant annet godt kveitefiske. Det er vår farled inn og ut av vågen der våre 
sjøhus og fortøyninger er. Andre bruker Breisundet som ferdselsåre på yttersiden av været. 
Breisundet brukes som rekreasjonsområde for padlere og for de som bare vil nyte den unike 
naturen. 



 

Grønne områder viser endel av fiskeplassene, men hele sundet og omkringliggende områder 
brukes til jukse, dorging, gangvad, garn, line og teiner. Sundet brukes også til stengsetting av fisk. 

Flere typer hvalarter som niser, springere, spekkhoggere og vågehval sees også i Breisundet. 
Noen svært ofte og andre sjeldnere. Den store haien, brugde passerer også gjennom sundet. 
Hvis det kommer et oppdrettsanlegg som tar nesten hele sundet, vil også de bli fortrengt fra 
dette området.  

 



 

Breisundet er et værhardt område. Vi er redde for at det vil komme mye fra anlegget som vil 
havne i havet og i vår strandsone.. 

Før kastet vi søppel i havet og trodde at det ble ”borte”. Nå vet vi bedre. I oppdrettsnæringa kan 
det synes som den gamle tankegangen fortsatt gjelder. Det tiltenkte anlegget i Breisundet vil 
tilføre havet 8000 kg næringssalter (fiskeavføring) daglig eller ca. 3300 tonn årlig. I tillegg 
kommer det medisiner, kjemikalier, tungmetaller og søppel. 

Alt biologisk mangfold forsvinner drastisk fort nå og vi bidrar til at mangfoldet minker dag for 
dag. Forbrukersamfunnet krever mer og noen får profitt av de inngrepene vi gjør i naturen. Vi 
har i dag lover for å ta vare på mangfoldet. Vi er ansvarlige for å ta vare på artene og miljøet 
omkring oss. Skal de neste generasjonene få se og oppleve det samme som oss, må vi sette 
grenser nå! 
 

5. LSP sitt valg og ambisjoner. 
 
Da søknaden om akvakulturanlegg i Breisundet ble lagt frem var begrunnelsen at LSP måtte 
skaffe seg nye lokaliteter. Hvorfor det ikke var mulig i Lofoten, men skulle finnes i Væran, er det 
ingen forklaring på. Planene ble ikke møtt med stor entusiasme i Helligvær i første omgang. Etter 
hvert styrket tilsynelatende LSP sin posisjon som søker med stadig tettere og mer forlokkende 
samarbeid med noen få næringsdrivende i Sørvær. Folket på Brønnøya var tilsynelatende hele 
tiden uinteressante. At det også haster med å få på plass anlegg nr. 4, altså Breisundet, brukes 



stadig av LSP som et pressmiddel for å få et hurtig og positivt svar. Hvordan driften i Helligvær 
øst og Landegode kan drives forsvarlig gjennom lang tid, uten drift i Breisundet er ikke forklart.  
 
Spørsmålet som er naturlig å stille er: Hvorfor Breisundet når motstanden er så stor av de som 
berøres av anlegget? Hvorfor forsøker ikke LSP snarest å skaffe seg den nødvendige lokalitet et 
annet sted i Væran uten sjenanse for nærmiljøet ?  
 

6. Situasjonen for Helligværsamfunnet i dag og i fremtiden. Akvakulturanlegg i Breisundet. 
 
I Helligvær har det i mange år vært skole, butikk, barnehage, fiskemottak, kirke/kirkegård med 
støtte og oppslutning både fra fastboende og andre som besøker samfunnet. Helligvær 
Kystopplevelser har i mange år markedsført stedet i reiselivssammenheng. Brønnøyfolket har 
fortalt kjente og ukjente om denne muligheten. Samholdet i samfunnet har også vært 
tydeliggjort gjennom bl.a. Brønnøyfolks engasjement i driften av Coopen og Helligvær Sjømat. 
Mange på Brønnøya kjøpte aksjer i fiskemottaket, vel vitende om at dette dreide seg om støtte 
og ikke forventning om utbytte. Da det var aktuelt med vindmøller på Sørvær kom folket fra 
Sørvær til Brønnøya med anmodning om støtte til motstand av vindmøller. De fikk underskrifter. 
Da det ble etablert oppdrettsanlegg mellom Sørvær og Brønnøyas innerside (avviklet for ca. 20 
år siden), kom det ingen protester fra Brønnøya, selv om det sikkert fantes argumenter mot en 
slik etablering. Kontakten og samarbeidet mellom folk i Sørvær, Vokkøy, Vetterøy m.v. , har i alle 
år vært positivt og tett. Kulturarrangementer som konserter og teater/revy, og de tradisjonelle 
sommerfestene, har vært samlende og positive for øyfolket. Ser ikke de som arbeider for 
prosjektet til LSP at de driver et høyt spill ?  
 
Rammeavtalen/avtalen, som nå skal være ferdigbehandlet og undertegnet, er i realiteten en 
avtale mellom LSP og deres forretningspartnere på Sørvær. De underskrifter som ble gjort i 
avtaleutkastet 29.01.2020 er preget av mangel på notoritet og «alminnelig orden». I avtalen 
brukes betegnelsen «Sørvær og Helligvær» om hverandre, uten presisjon og konsekvens. At 
representanten Espen Søreng, som ikke ga sin tilslutning til rammeavtalen, var den som 
representerte Brønnøya, nevnes ikke. Når det uttrykkes at «den alt vesentlige andelen av 
befolkningen på Helligvær» er positive til en etablering av LSP sin virksomhet i Breisundet, er ikke 
dokumentert eller synliggjort på noen måte. Vi finner ikke grunn til å gå inn på enkeltpunkter i 
avtalen, men peker på at «hovedformålet med denne rammeavtalen er å tydeliggjøre Partenes 
felles prosjekt om etablering av LSP sin virksomhet i Helligvær». Sett hen til f.eks. "punkt 3-5 
tilskuddstilsagnet», hvoretter LSP skal gi et pengetilskudd på 1 million kroner «til samfunns-
og/eller næringsformål i lokalsamfunnet Helligvær». Dette beløpet utbetales til Helligvær 
Velforeningen/tiltaksrådet eller et upersonlig rettssubjekt som de utpeker, dersom avtalen går i 
orden. Det kan ikke være mulig at andre enn LSP og deres forretningspartnere kan påberope seg 
eventuell manglende oppfyllelse av avtalen.  
 
Beboere og brukere av Brønnøy ønsker næringsutvikling i Helligvær. Men en forutsetning må 
være at det tas respektfullt hensyn til folk som bor eller har tilhold i øysamfunnet. LSP og deres 
forretningspartnere neglisjerer fullstendig folket på Brønnøya som er de som får sitt nærområde 
ødelagt. 

Vår fremste resurs er naturen, derfor må hensynet til natur og miljø komme først. Vi mener det 
blir helt feil med næringsutvikling som ødelegger naturen og det vi skal leve av.  



 
Alle med tilknytning til Brønnøy har et sterkt ønske om at naturen og miljøet (over og under 
vann) i og rundt Breisundet, blir bevart og ikke blir ødelagt av de aktiviteter som følger av et 
enormt akvakulturanlegg. 

 

Vi ber om at alt det vi har sendt inn til denne saken siden 2017, følger saken i dens videre 
behandling. 
 

 

Brønnøya Velforening 

Sekretær  Janne Johansen 
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Bodø kommune 
P.b. 319 
8001 Bodø 

Melhus, 18.02.2022 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLAN 
Prosjektnr: 19-0796   

Kommune:  
Bodø 

GNR:  
39 

BNR:  
404. 631 og 991 

Kunde/tiltakshaver:  
Byggmester Erling Skipnes as 
ved Lars Arne Ellefsen 
 

Telefon:   
Tlf.: 75 56 58 70  
Mob. 992 25 917 
 

E-post:  
lars.arne@byggskipnes.no 
 

Konsulent: 
Norgeshus AS 

Telefon:  
815 73 500 

E-post:  
resepsjon@norgeshus.no 

Dato: 18.02.2022 Saksbehandler: ÅGØ  

 

På vegne av Byggmester Erling Skipnes as fremmes det innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan i 
Bodø kommune. Planområdet innspillet relaterer seg til er eiendommene med gnr 39 / bnr 404, 631 og 991. 

Planområdet ligger mellom Trålveien og Bodøsjøveien, ca. 3,5 km sørøst for Bodø sentrum. Planprosess med 
regulering av boliger er satt i gang, figuren under viser planområdet avmerket i Bodø kommunes kartportal. 

 

FIGUR 1: OVERSIKTSKART SOM VISER DET AKTUELLE PLANOMRÅDET UNDER REGULERING 
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FORTAU I TRÅLVEIEN 
Vi registrerer at det i forslag til ny kommuneplan er beskrevet ny fortausløsning i Trålveien.  

For Trålveien 14-20, som er under regulering, vil dette bety ensidig fortau på sørsiden som overlapper med 
ensidig fortau på nordsiden opp mot krysset Garnveien/Notveien. 

I bestemmelsenes § 17.12 Rekkefølgebestemmelser for Bodøsjøen står følgende om Trålveien: 

Sone 39.46 
Ensidig fortau langs Trålveiens nord/vestside fra sonens vestgrense til krysset ved Garnveien må være 
ferdigstilt før det gis brukstillatelse i sonen.  

Sone 39.66  
Ensidig fortau langs Trålveiens sørside fra Seilasveien til sørgrensen av sone 39.45 må være ferdigstilt før det gis 
brukstillatelse i sonen.  

Figuren under illustrerer foreslått løsning. 

 

FIGUR 2: NY FORTAUSLØSNING  I NY KPA AVMERKET MED RØD STREK 

Vi ønsker å gi innspill til en mer funksjonell fortausløsning, da dette forslaget medfører plassutfordringer og lite 
tilfredsstillende løsning for myke trafikanter i området og beboere i felt 39.33. 

På nordsiden av Trålveien ligger det i dag også en nedkjøring til parkeringskjeller som må hensyntas når fortau 
skal anlegges.  
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Eksisterende situasjon 

 

FIGUR 3 BLÅ BOKSTAV A VISER NEDKJØRING TIL PARKERINGSKJELLER. BLÅ BOKSTAV B VISER TO EKSISTERENDE HUS SOM I DAG LIGGER 
TETT PÅ VEG (FELT 39.66) 

  

FIGUR 4 BILDET VISER NEDKJØRSEL TIL PARKERINGSKJELLER (A) 
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FIGUR 5 BILDET VISER BOLIGER TETT PÅ VEG (B) 
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Forslag til fortausløsning 

 

FIGUR 6 ILLUSTRASJONEN VISER FORSLAG TIL TRYGG OG FUNKSJONELL FORTAUSLØSNING I TRÅLVEIEN 

Vi foreslår på dette grunnlag en løsning med ensidig fortau langs hele Trålveien, med overgang direkte til 
gangveg (som ligger mellom feltene 39.33 og 39.66). Med dette vil man unngå en presset situasjon forbi 
boligene (B), og unngå konflikt med nedkjøringen til parkeringskjelleren. Forslaget vil også bidra til en lesbar og 
sammenhengende struktur for gående og syklende ved å knytte fotgjengerovergangen mot eksisterende gs-
veg. 
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Bodø kommune 

postmottak@bodo.kommune.no       

Ref: 2020/5962 

 

 

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 

Byggmesterforbundet er en bransjeorganisasjon for byggenæringa, tilsluttet NHO. I Salten 

representerer vi 17 små- og mellomstore bedrifter. Noen av bedriftene er rene entreprenører og 

noen driver med eiendomsutvikling i tillegg til entreprenørvirksomhet.  

Vi ønsker å komme med to uttalelser til kommuneplanens arealdel: 

 

Innspill nr. 1 

Unntak for plankrav for mindre utbyggingstiltak 

§ 1.2.1 i gjeldende kommuneplan omhandler unntak fra plankrav for mindre utbyggingstiltak 

innenfor eksisterende boligområde. Unntaket gjelder for maksimalt 4 boenheter innenfor en 

tomtestørrelse på maksimalt 1500 m2. 

I høringsforslaget er dette endret til maksimalt 3 boenheter. Videre stilles det krav om tomteareal på 

minimum 300 m2 per boligbygg for eneboliger, og 600 m2 tomteareal per boligbygg for øvrige 

småhus. 

Byggmesterforbundet mener det er uheldig at handlingsrommet for mindre utbyggingstiltak 

begrenses. Krav om regulering tilfører byggeprosjekt betydelige merkostnader som igjen må hentes 

inn som økt salgspris for kjøperne. Dette er problematisk i et allerede presset boligmarked. Videre vil 

vi fremheve at småhusbygging er et viktig markedssegment for små byggmesterbedrifter, og at 

foreslått endring vil gjøre konkurransevilkårene vanskeligere for disse bedriftene. 

Vi ber om at eksisterende formulering beholdes. 

Innspill nr. 2 

Bodø kommune har i liket med mange andre kommuner, sluttet å legge til rette for såkalt 

selvbyggertomter, eller mindre utbyggingstomter som er egnet for små byggmesterbedrifter å 

utvikle. Reguleringsarbeidet er i stor grad overlatt til store utbyggingsselskap som har økonomi til å 

investere i store eiendommer og utvikle disse. Utviklingen har gjort det vanskelig for små bedrifter å 

jobbe seg inn i markedet fordi de mangler kapital til tomteinvestering. Vi vil også hevde at dette har 

vært med på å øke boligprisene fordi det har kommet et ekstra ledd inn i verdikjeden.  
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Vi ber Bodø kommune legge til rette for at små bedrifter også kan være med å konkurrere om 

utvikling av byggetomter. 

 

Vennlig hilsen 

 

Anne Marit Stork 

Regionleder Byggmesterforbundet Nord-Norge 

 

På vegne av følgende bedrifter i Salten 

 

 

Gunvald Johansen bygg AS 

Snekkern AS 

Byggpartner AS 

Mesterbygg Bodø AS 

Byggmester V. Lillegaard AS 

Byggmester Erling Skipnes 
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Uttalelse:  

I forbindelse med ny arealplan er det avmerket store deler av våre eiendommer som bevaring 

naturmiljø. Vi vil gjerne ha en redegjørelse på hva dette vil si for vårt vedkommende. Om det 

båndlegger bruk av våre eiendommer for framtidige prosjekt (vannkraft f.eks) så vil vi påklage dette. 

Eiendommene det gjelder er 227/34 og 227/35. 



 

 

 

Coop Helligvær SA 
 

 

Vi ser det positivt at kommunen legger til rette for en arealforvaltning som gir en god, 
levende og mangfoldig kommune med variert tilbud. Dette er svært viktig for Helligvær og 
vår mulighet til utvikling.  

Vi er helt avhengig av næringsutvikling for å fortsette vår positive vekst. Dette er med på å 
holde liv i butikk, barnehage, skole og båtrutene. 

Vi stiller oss positiv til havbruksnæringen i Helligvær og arbeidsplassene det gir, samt økt 
kundegrunnlag for butikken. 

Det burde kanskje sees litt på tilrettelegging for bolig og næringsbebyggelse da det er satt 
for lite området til akkurat dette. 

 

 

 

 

Coop Helligvær SA



 

 

Classification: Open 

2020/5962 Innspill til høringsutkast for ny kommuneplan, Coop Nordland – 

18.02.2022 

 

På generelt grunnlag oppleves kommuneplanens bestemmelser som unødig detaljstyrende, og flere 

bestemmelser fremstår som svært begrensende på dagligvarebransjen generelt. 

 

§ 2.1 Retningslinje for lokalisering av handel 

Vi registrerer at dette er formulert som en retningslinje, og ikke en bestemmelse, men vi mener 

likevel at punktet kan være unødig begrensende. Man bør ta høyde for at enkelte 

konsept/kjeder/bransjer ikke er tilpasset å ligge i bykjernen. I mange tilfeller kan Rønvikleira, 

Stormyra eller andre områder være like relevant. 

 

§ 2.2 Etablering av dagligvareforretninger 

Størrelse: 

Tillatt størrelse på dagligvare-butikker fremstår som noe uklar, ettersom det ikke er spesifisert om 

tekniske rom, personalfunksjoner og eventuelle overdekkede arealer (inngang, varemottak etc) skal 

inngå eller ikke. Vi vil videre bemerke at enkelte konsept innenfor moderne dagligvare-etableringer 

har et noe større behov enn 1500m2 totalt sett. Det er i så måte svært ønskelig at øvre grense økes, 

eller tas ut av kommuneplanen. 

Olav V gate: 

Områder sør for Olav V gate synes nok uansett lite relevant for etablering av dagligvareforretninger i 

denne planperioden, men det er naturligvis viktig at det åpnes for dagligvarebutikker her etter hvert 

som kommunedelplan for Hernes kommer til gjennomføring. 

Rønvikleira: 

Bestemmelsen ønskes fjernet. Se merknad til § 15.3.1 

Biltrafikk: 

Dagligvarehandel fører naturlig til biltrafikk. Familier og andre som planlegger med ukentlige innkjøp, 

fremfor daglige og mer kostnadsdrivende handling, har normalt behov for personbil. Vi er innforstått 

og positive til kommunens bærekrafts-ambisjoner, men denne delen av bestemmelsen bør tas ut. 

Statistikk viser at hyppige/daglige matvarekjøp fører til mere matsvinn, noe som i seg selv er lite 

bærekraftig. 

 

§ 3.2.1 Krav til antall parkeringsplasser 

I gjeldende kommuneplan tillates 1,5-3 p-plasser pr 100m2 BRA i Sone B for forretning og dagligvare. 

Bestemmelsen fungerer godt og er tilpasset behovene i vår bransje. Vi er derfor svært kritiske til at 

administrasjonen ønsker å begrense kundestrømmen til nye butikker. Det vil også oppleves 

konkurransedrivende at eksisterende butikker har bedre vilkår, og dermed oppleves mer attraktive. 



 

 

Classification: Open 

 

§ 3.2.3 Dokumentasjon og parkeringsløsning 

Coop Nordland er positive til at man i nye tiltak kan gjøre egne behovsvurderinger i plan- og eller 

byggesaker. Vi er dog usikre på hvordan bestemmelsen vil fungere, all den tid behovet kan vurderes 

ulikt fra utbyggere, rådgivere og kommunens saksbehandlere. Videre kan det i mange tilfeller være 

kritisk at antall plasser blir verifisert i en relativt tidlig fase. 

Siste setning; «For forretning kan ikke maksimalkravet i tabellen overskrides etter slik vurdering». 

Ordlyden fremstår svært urimelig, ettersom forretningsvirksomheter ikke gis anledning til å vurdere 

egne behov. Bestemmelsen er også uklar ettersom forretning og service er satt sammen i samme 

kategori i enkelte bestemmelser, mens forretning og dagligvare oppgis sammen andre steder.  

For ordens skyld: Dagligvarebransjen har normalt høy besøksintensitet, og må naturligvis gis 

anledning til å vurdere eller dokumentere egne behov. Noe annet vil være både urimelig og 

diskriminerende for bransjen. Setningen bør tas ut av kommuneplanen. 

 

§ 3.5 Parkering for kontor, forretning og service 

Innledende setning fremstår som uklar, med mindre siste setning i § 3.2.3 tas bort. 

Sone A: 

Det er forståelig at man ønsker å regulere antall parkeringsplasser på terreng i sentrumskjernen. Men 

bestemmelsen fremstår som svært urimelig og kostnadsdrivende for eventuelle etableringer på 

Mørkved- og Tverlandet bydelssenter, dersom kun 10% av parkeringskravet/behovet kan løses på 

terreng. Vi frykter derfor at bestemmelsen vil virke mot sin hensikt, og være til hinder for ny 

næringsvirksomhet i disse to områdene. 

Sone B: 

Bestemmelsen som regulerer at maksimalt 20% av tomtearealet kan benyttes til parkering er en 

videreføring av gjeldende kommuneplan.  Bestemmelsen synes i liten eller ingen grad være anvendt i 

inneværende planperiode, og fremstår som en helt unødig innskrenkende og svært krevende å 

håndtere innenfor utviklingsarbeid, særlig knyttet til kundeavhengig virksomhet. Det bør være 

tilstrekkelig å regulere minimums- og maksimumsantall, og heller stille kvalitetskrav til utforming av 

parkeringsplasser slik at de fremstår som tiltalende. Bestemmelsen vil ved anvendelse også være 

konkurransedrivende, ettersom etablerte kontorbygg, dagligvareforretninger og andre service-

funksjoner vil ha langt bedre parkerings-vilkår for sine gjester eller ansatte. Eksempelvis benytter en 

relativt ny butikk som Kiwi i Påls vei ca 35% av eiendommen til parkering, mens Rema 1000 ved 

Gamle Riksvei benytter nesten 50% av sin andel av eiendommen til biloppstilling. 

 

15.3.1 Næring, kontor, forretning og tjenesteyting 

Ifølge bestemmelsen tillates ikke nye dagligvare-etableringer i ulike soner, herunder sammenfattet 

som indre havn. Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende kommuneplan. 

I forbindelse med planarbeidet for ny KPA har Norconsult AS sendt inn merknader til denne 

bestemmelsen på vegne av Coop Nordland. Vi gjentar hovedpunktene og argumentene fra vårt 

tidligere innspill; 



 

 

Classification: Open 

• Kommunen har uttalt at Rønvikleira på sikt ønskes transformert til boligformål der 
næring/industrien tenkes flyttet ut til Langstranda knyttet til Ny by (det store langsiktige 
målet). Dette er en målsetting som har kommet til etter at gjeldende KPA ble vedtatt, og nytt 
høringsutkast utarbeidet, slik at «forbudsbestemmelsen» ikke ansees å være like aktuell idag. 
I lys av transformasjonsplanene vil en dagligvareetablering ikke være til hinder for ønsket 
utvikling, snarer en nødvendighet ift. å kunne innfri målsettingen om at alle boliger bør/skal 
ha en lokalbutikk i umiddelbar nærhet. 

• Det er stor trafikk på Jernbaneveien ift. de om har sitt virke på Rønvikleira og de som bruker 
denne veien til og fra jobb og bor på Nordsiden eller i bydelen Saltvern/Rønvika. Det er med 
andre ord et stort kundegrunnlag allerede i dag.  

• Det forventes større trafikk på Jernbaneveien i fremtiden knyttet til prosjektet med å 
omgjøre Nordstrandveien til miljøgate.   

• Det er allerede andre dagligvareaktører i området. Det er viktig at flere slipper til ift. økt 
konkurranse noe som vil komme kundene til gode. Forbudet er konkurransehemmende og 
oppleves som forskjellsbehandling. 

 

Som Byutvkling allerede er gjort kjent med, så er deler av innspillet også knyttet til den konkrete 

eiendommen Jernbaneveien 67; 

• Eiendommen har gode adkomstforhold og hvor det ligger godt til rette for trafikksikker 
adkomst for besøkende og vareleveringer. 

• Det er cirka 130 m til nærmeste busstopp i Nordstrandveien. Det er gangvei fra denne 
busstoppen og til eiendommen, og tilkomst kan skje uten at de myke trafikantene må krysse 
sterkt trafikkerte veier. 

• Det foreligger en detaljreguleringsplan som hjemler dagligvarebutikk på området og det har 
tidligere vært gitt rammetillatelse (utløpt og ikke fornyet). Til omgivelsene er det allerede 
signalisert at det tenkes dagligvarebutikk på tomten. 

• Når forbudsbestemmelsene ble utformet var det tre dagligvareaktører på Rønvikleira (Kiwi, 
Bunnpris og Rema 1000). Bunnpris har lagt ned sin butikk slik at det nå er to 
dagligvarebutikker igjen. Intensjon/hensikten med bestemmelsen var vel den gang og 
forhindre flere dagligvareetableringer i området. Om det åpnes for etablering av dagligvare i 
Jernbaneveien iht. gjeldede reguleringsplan for området, så mener vi at intensjon bak 
bestemmelsen i KPA`en fortsatt er ivaretatt.    

• I stedet for at eiendommene skal ligge brakk i mange år, bør det heller stimuleres til aktivitet 
og vekst som kommer hele Bodøsamfunnet til gode knyttet til økt byggeaktivitet, økt tilbud 
innenfor dagligvare, økt sysselsetting og økte skatter og avgifter til Bodø kommune. En butikk 
vil anslagsvis representere en investering på 60 MNOK og cirka 17 arbeidsplasser. 

• Gjennom prosjektet i Jernbaneveien ønsker Coop Nordland å sette ny bærekraftstandard 
innenfor byggeprosjekter av denne type bygg. Urbant landbruk som kommunen har som et 
satsningsområde tenkes inn i prosjektet med de planlagte kolonihagene/andelshagene på 
taket og derigjennom vil dette gi nærmiljøkvaliteter i et ellers så industrielt preget område. 
Dette vil stimulere til økt folkehelse, naturmangfold og matkultur. 

 
Vi gjentar med dette vår merknad om at bestemmelsen som hindrer nye dagligvarebutikker utelates 
fra kommuneplanen, eventuelt omformuleres slik at den aktuelle eiendommen kan benyttes til 
dagligvareformål jfr tidligere vedtatte reguleringsplan og rammetillatelse. 
 
For Coop Nordland SA 
 
Lars Arve Jakobsen 
Administrerende Direktør 



Til Bodø Kommune 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
Deres saksnummer: 2020/5962 

 
 
HØRINGSUTALELSE TIL KPA 2022 – 2033 
Corponor AS som en av byens største eiendomsutviklere og bidragsyter til å utvikle Bodøbyen, ønsker å 
fremme noen uttalelser til arbeidet med revidering av KPA 2022 - 2034.  
Vi har gjennom en rekke utbyggings- og detaljreguleringssaker sammen med våre konsulenter og arkitekter, 
og i samarbeid med byplan erfart en del utfordringer, uklarheter og avvik jfr. ønsket utvikling av 
enkeltprosjekter og den generelle byutviklingen. Blant annet er det viktig at revidert KPA også ivaretar 
intensjonene i Kommuneplanens samfunnsdel og klima- og energiplanen, samt vedtak i nyere 
detaljreguleringer som medfører presedens for ønsket byutvikling. Dette for å sikre forutsigbar 
saksbehandling og likebehandling for alle berørte parter.  
 
Generell merknad  
Etter vår mening er det i noen av forslagene mangelfull eller fraværende saksbehandling som redegjør for 
hvorfor administrasjonen konkluderer og fremlegger endrede eller nye planbestemmelser.  
Flere av de foreslåtte endringene har alt for stor grad av detaljstyring som vil endre den boligpolitiske 
utviklingen i utakt med samfunnsutviklingen, boligmarkedet og både lokale og sentrale bærekraftsmål, uten 
politisk debatt. 
Det må kunne forventes at vesentlige boligpolitiske endringer som følge av en helt ny planbestemmelse (eks. 
§5.2.2) har en forsvarlig saksutredning som referer til hvor forslaget er forankret i kommuneplanens 
Samfunnsdel, og hvor både fordeler og ulemper for bolig- og samfunnsutviklingen er drøftet med 
faktaopplysninger som underbygger den foreslåtte planbestemmelsen. I denne sammenhengen er det også 
betenkelig å konstatere at bla. forslaget til ny §5.2.2 ikke ble nevnt eller debattert av politikerne ifm. 
behandlingen av KPA 2022 – 2034 i bystyret 9. desember 2021. 
 
 
Corponor AS har gjennomgått de mest sentrale og viktigste endringene og utarbeidet merknader og 
begrunnelse for konkrete endringsforslag. Våre endringsforslag er markert med blå skrift for gjeldende 
paragraf.  
 
Foreslått § 1.1.2 – KPA skal gjelde foran reguleringsplaner før 29.10.2020. 
Merknad: 
Forslaget kan ikke aksepteres. Forslaget gir ingen forutsigbarhet i nyere planarbeider som det er brukt store 
ressurser på å utarbeide og bekoste, både av forslagstiller og Bodø kommune. Planprosessene tar alt etter 
sin kompleksitet fra 1,5 – 3 år å få utarbeidet og stadfestet.  
Nyere KPA kan ikke gis tilbakevirkende kraft på sentrale forutsetninger for nylig stadfestede planer eller 
planer som er sendt på offentlig høring før ny KPA er stadfestet/rettskraftig.  
 
For nye planinitiativ som fremmes etter at ny KPA er lagt ut på offentlig høring, vil det kunne være minnelig 
og måtte forholde seg til forslag til ny KPA, frem til denne er stadfestet med ev. justeringer etter høring og 
politisk behandling. 

 
Endringsforslag for §1.1.2 
Alle vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner etter 14.06.2018, samt alle reguleringsplaner som er 
utarbeidet etter KPA 2018 - 2030 og lagt ut på offentlig høring før stadfestelse av ny KPA, gjelder foran 
kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, men med unntak av følgende bestemmelser: §§ 1.2 til og med 1.23.  



For eldre reguleringsplaner gjelder også unntaket §§ 2 til og med 5. 
For resterende bestemmelser får kommuneplanen utfyllende og supplerende virkning. 
 
Foreslått § 3.1 Soneinndeling  
Merknad: 
For Mørkved bydelssenter bør også Hokkåsen som er omdanningsområde for bolig med nærhet til 
kollektivtransport (buss og tog), universitetet og gangavstand til butikker, barnehager, skoler, trening og 
fritidsaktiviteter mm, innlemmes i Sone A. 

 
Endringsforslag for §3.1 – for Mørkved bydelsenter 

 
 
Foreslått § 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser 
Merknad: 
Kravene for sone A og C er ok. 
Kravene for sone B gir i realiteten et økt krav til parkering ved at skillet mellom leilighetsstørrelser er fjernet. 
Dette er uheldig og vil i en del tilfeller (hvor bildeling ikke kan tilbys eller vil bli godkjent iht. kriterier foreslått 
i §3.2.3) medføre at det legges til rette for flere biler og settes krav til bygging av for mange p-plasser, som 
igjen vil fordyre leilighetene. For sone B må minimumskravene etter leilighetenes størrelse fra KPA 2018 – 
2030 videreføres, nytt makskrav ansees å være ok og i tråd med ønsket bærekraftsutvikling. 
 
Endringsforslag for §3.2.1 for sone B 
For sone B må minimumskravene etter leilighetenes størrelse fra KPA 2018 – 2030 videreføres. 
 
Foreslått § 3.2.2 krav til antall sykkelparkeringsplasser 
Merknad: 
I sone A er det bygget mange boliger, og det er fortsatt en målsetning å øke antall boliger i 
sentrumsområdene. Dette har endret seg fra å være et mål for å forsterke og sikre ett levende bysentrum 
for både handel og kultur mm, til å være ett av de mest sentrale tiltakene for å bygge bærekraftig og 
fremtidsrettet by.  
Jo flere som bor i byen jo færre har behov for både personlig transport og kollektivløsninger. Erfaringene fra 
de fleste sentrumsnære boliger som er bygget de siste 7 - 8 årene viser at 50 – 70% av alle 
sykkelparkeringsplassene står ubrukte. I enkelte by kvartaler er det ikke mulig/svært vanskelig (eller ikke 
ønskelig/fornuftig) å etablere ett stort antall sykkelparkeringsplasser.  
I bykvartaler med eksiterende bebyggelse som søkes endret gjennom bruksendring ved byggesøknad eller 
regulering, kan det være store begrensinger med å få etablert ny parkering på egen tomt eller i eget bygg. 
Det samme gjelder for mange eksisterende næringsarealer hvor mange som jobber der også sykler til jobb. 



Samtidig er det for få offentlige sykkelparkeringsplasser i sentrum, og med ønsket utvikling vil dette også bli 
et økende problem. 
Erfaringene fra gjennomførte boligprosjekter i sentrum viser at det er et mindre behov for privat 
sykkelparkering i sentrum, mens det er et økende behov for tilrettelagte sykkelparkeringer i offentlige 
arealer for næringsvirksomhet og besøkende i sentrum. For å sikre ønsket bærekraftig utvikling, bør kravet 
til sykkelparkering kunne løses helt eller delvis i offentlige arealer i sone A – sentrum. Det bør også innføres 
frikjøpsordning for sykkelparkering i sone A, slik at gårdeiere og utviklere gjennom utbyggingsavtale kan 
velge å bidra til at også sykkelparkering blir tilpasset et bilfritt sentrum. Full utbygging av Bodøsjøen og ny 
bydel Hærnes vil forsterke dette behovet i fremtiden. 

 
Endringsforslag for §3.2.2 for sone A - sentrum 

• Minimumskravet for Bolig kan løses gjennom frikjøpsordning/bidrag til etablering av 
sykkelparkering i offentlig gatetun/fortau/park med inntil 50%. 

• Minimumskravet for kontor/næring mm kan helt eller delvis løses gjennom 
frikjøpsordning/bidrag til etablering av sykkelparkering i offentlig gatetun/fortau/park. 

 
 
Foreslått § 3.4 Parkering for bolig 
Merknad: 
I denne sammenheng må sone A vurderes som 3 soner: Sentrum, Mørkved og Tverlandet.  
Sone A – sentrum:  
I sentrum vil det alltid være tilgjengelige offentlige p-plasser for hjemmetjeneste og servicebiler ol. relativt 
nærme de fleste eksisterende og fremtidige bygg. I tillegg er det tilrettelagt for vareleveranser som også kan 
benyttes til korte stopp ifm både serviceoppdrag og transportoppdrag for hjemmetjeneste/syketransport. Vi 
skjønner derfor ikke grunnlaget for dette forslaget. 
I bykvartaler med eksiterende bebyggelse som søkes endret gjennom bruksendring ved byggesøknad eller 
regulering, vil det være store begrensinger eller umulig å få etablert ny parkering på egen tomt. Ofte er hele 
tomten fullt ut bebygd, og med begrenset mulighet for eller har en beliggenhet hvor det er uønsket med økt 
trafikk til bakgårder.  
 
Frikjøpsordningen i gjeldende KPA skilte ikke mellom ordinær parkering eller parkeringsplasser for 
forflytningshemmede. Ordningen muliggjorde også utbygging helt uten privatparkering.  
Forslaget om antall p-plasser for forflytningshemmede som kan ha mer særskilte behov, er et mer forståelig 
forslag.  
Men det grunnleggende prinsippet om bærekraftig byutvikling og nullvekst i biltrafikk i sentrum, må også 
kunne være gjeldende for forflytningshemmede som velger å bosette seg i sentrum. Også denne gruppen vil 
ha muligheten til å gjøre et aktivt valg om å bosette seg et sted hvor behovet for egen bil kan velges bort. 
Det er nærhet til det meste, samt lettere tilgang til kollektivtransport og vareleveringslommer som kan 
benyttes av større taxier, tilrettelagt for denne brukergruppen ved transportbehov som ikke kan løses med 
kollektivtilbud. Direkte tilgang til alle tjenester og tilbud i byen på fortau og byrom som i all hovedsak er 
brøytet eller har gatevarme på vinterstid, og med bedre fremkommelighet underbygger også at kravet kan 
fravikes for denne gruppen. 
 
For nybygg i sentrum vil foreslåtte krav til p-plasser for servicebiler etc. og for forflytningshemmedes kun 
være mulig med bygging av underjordiske p-anlegg for de aller fleste sentrumskvartalene. Det vil være både 
merkelig og uønsket å måtte bruke verdifulle utadvendte fasader eller byrom for å sikre parkering kun for 
servicebiler ol. og med en relativt høy ubegrunnet samtidighetsfaktor eller behov, når parkering på generelt 
grunnlag kan velges bort for boligene i samme bygg. 
Denne paragrafen medfører at minimumsparkering = 0, i realiteten ikke er gjeldende fullt ut for 
boligprosjekter i sone A.  
 



Det vil derfor i stedet være mer fornuftig at KPA setter minste krav til parkeringsplasser i fellesarealer for 
brukerutstyr for forflyttingshemmede, slik som: elektriske rullestoler, terrengstoler, handikapssykler ol.  
 
Frikjøpsordningen må også vurderes videreført som et supplement eller alternativ løsning for de p-plassene 
som må etableres i sone A for Mørkved og Tverlandet. Dette kan gi svært gode muligheter for å sikre at disse 
sentrumsområdene også er sikret gode offentlig tilgjengelige parekingsmuligheter for alle. 

 
Endringsforslag for § 3.4 Parkering for bolig  
På eiendommer hvor det ikke er tilstrekkelig areal til å oppfylle kravene både til uteoppholdsareal og 
parkering, skal uteoppholdsareal prioriteres løst foran parkering.  
 
I tillegg til det ordinære parkeringskravet skal det i alle boligprosjekter med flere enn 15 boenheter etableres 
minimum 1 parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere o.l. Dette gjelder ikke småhus og 
eneboliger. Det skal etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 100 boenheter, og videre 1 til pr. 50 
boenheter. Dette kravet gjelder ikke for sone A – Sentrum.  
 
Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene skal etableres. Der det ikke er minimumskrav til 
parkering skal det alltid etableres 1 plass til forflytningshemmede for hver 15 tilrettelagte bolig iht gjeldende 
teknisk forskrift. I de øvrige sonene gjelder kravene i § 3.3.1, første avsnitt.  
Dette kravet gjelder ikke for sone A – Sentrum.  
 
Sone A: For bygninger i sone A med mer enn 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i 
parkeringsanlegg eller under bygg/bakken. Dette gjelder ikke serviceplasser og plasser for 
forflytningshemmede, som kan etableres på terreng eller i bebyggelsen på egen tomt.  
 
For min. 5% av alle leiligheter som er tilgjengelige iht. forskriftskrav, skal det etableres 1 parkeringsplass 
(avrundet oppover til hele plasser) for større elektriske rullestoler, terrengstoler, handikapssykler ol. 
Plassene skal være innendørs og ha tilgang til ladding. Parkeringsplassene kan etableres sammen med 
ordinær sykkelparkering, og skal ha tilgang til felles vaskeanlegg/sykkelreparasjon. Hver p-plass skal ha et 
minstemål på 1,5x2m. 
 
For sone A - Mørkved og Tverlandet, kan tiltakshaver kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall 
parkeringsplasser som fremgår av bestemmelsene ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret 
bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp skal brukes til bygging av 
parkeringsanlegg. 
 
 
Foreslått § 4.2 vedr. sollys 
Merknad/endringsforslag: 
Kravene for sollys ved vår- og høstjevndøgn må kontrolleres mht Bodø’s breddegrad og solvinkel. 
Kravet virker å være for strengt/uoppnåelig for store deler av byutviklingsområdet (foruten ny bydel - 
Hærnes) både mht størrelse og varighet.  
Det må også innarbeides avviksveileder for sone A hvor det bør lempes på krav slik at noe uteopphold kan 
løses på egen tomt selv om plassering av eksiterende (egen og tilstøtende) og ny bebyggelse umuliggjør det 
generelle kravet til sollys. Der hvor alle andre kvalitetskrav er innfridd vil dette allikevel gi et godt 
supplement til sentrums totale uteopphold og god/økt bokvalitet. 
 
 
 
 
 



Foreslått § 4.2.3 Krav til uteopphold sone B 
Merknad: 
Forslaget medfører økt arealbruk uten at dette er nærmere begrunnet. Dersom man sammenligner med 
areal kravene i KPA 2018 – 2030 medfører forslaget at uteoppholdsarealet for leiligheter under 50m2 øker 
med 150%! Korrigeres det for at kravet for større boliger er foreslått redusert med 20%, vil allikevel 
arealkravet for små leiligheter være økt med 100%. 
Vi finner det merkelig og ubegrunnet hvorfor det ikke lenger skal skilles mellom små og større leiligheter.  
Vi vet at det i gjennomsnitt bor ca. 2,1 personer pr.bolig i Norge, og ca. 67% av alle som trenger en bolig er 
enten enslige eller par uten barn uansett aldersgruppe (tall fra SSB). Sentrale føringer og bærekraftsmål 
setter krav strengere krav til mere kompakt og arealeffektiv utnyttelse og utvikling av tettsteder og byer. I 
etablerte boligområder iht. KPA 2018 – 2030 oppleves ikke felles uteoppholdsarealer å være for små, tvert 
imot fremstår mange av disse ubrukte og til dels overgrodde.  
Det er derfor noe merkelig at det nå foreslås en betydelig økt arealbruk, som kun medfører at spesielt de 
små boligene blir enda dyrere. Dette strider både mot arealplanens samfunnsdel, hvor det med forslaget vil 
bli enda dyrere og vanskeligere for både førstegangsetablerere og vanskeligstilte å skaffe seg bolig, og mot 
bærekraftsmålene om mer kompakte og fremtidsrettede byer og tettsteder. 
 
Endringsforslag for § 4.2.3 Krav til uteopphold sone B 
For sone B må krav til uteopphold differensieres mellom leiligheter over og under 50m2 på samme måte, og 
på samme nivå som i KPA 2018 – 2030. 
 
Foreslått § 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap 
Merknad: 
Vi er enige i at det må gjøres helhetlige analyser av landskapet ifm regulering for å optimalisere at områder 
for bygninger og uteopphold plasseres på riktig sted uten for store terrenginngrep. 
Hoved- og adkomstveier bør ikke anses som byggetiltak i denne sammenheng. Hvis ikke vil svært mange 
tomter innenfor byutviklingsområdet ikke kunne bygges ut. På generelt grunnlag mener vi også at kravet til 
maks 2,5m er for strengt uten at dette kan fravikes gjennom ROS – analyser og stedlig tilpasning gjennom 
regulering hvor eks. naturverdier, hensyn til naboer og gode uteoppholdsarealer vil få en klar fordel av mer 
kompakt bebyggelse, men som vil medføre avvik fra dette kravet.  
 
Endringsforslag for §3.2.1 for sone B 
Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det dokumenteres 
at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige landskapstrekk og 
tilpasses eksisterende terreng.  
 
Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på 
støttemurer og fjellskjæringer skal som hovedregel ikke overskride 2,5 m. 
Kravet kan avvikes gjennom regulering der topografiske forhold tilsier dette. Avvik skal dokumenteres og 
utredes med egen ROS -analyse. 
 
Foreslått § 5.2.2 Boligstørrelser og antall boliger 
Merknad: 
Forslaget er etter vårt syn helt i utakt med overordnede sentrale føringer og bærekrafts mål som setter krav 
til mere kompakt og arealeffektiv utnyttelse og utvikling av tettsteder og byer.  
Det er derfor merkelig at det nå foreslås en betydelig inngripen i hvilke boligstørrelser som kan bygges, uten 
at dette er nærmere begrunnet eller konsekvensutredet i saksutredningen til ny KPA, og som etter vår 
mening bryter helt med kommuneplanens samfunnsdel og klima- og energiplan. Både foreslått maksimalt 
antall boliger under 50m2 og minimumskrav til antall boliger over 80m2 vil medføre en betydelig økt 
arealbruk, og mindre areal- og energieffektive bygg.  
 



Dersom forslaget til §5.2.2 blir stadfestet i KPA 2022 – 2034, vil svært mange boligprosjekter bli utsatt eller 
ikke bli realisert. Disse nye kravene vil kunne medføre en dramatisk og utilsiktet reduksjon i 
boligbyggingen de neste 4 årene. Redusert nyboligbygging vil igjen medføre en forsterket ubalanse i 
boligmarkedet med ytterligere prisvekst.  
På sikt vil dette kunne medføre ytterligere nedgang i befolkningsveksten og med negativ utvikling av 
Bodø. Stadig færre vil ønske å flytte til og/eller bo i en by hvor det er dyrt å bo, nesten umulig å finne seg 
bolig og hvor det ikke skapes utvikling og nye arbeidsplasser. I tillegg risikerer vi et betydelig frafall av 
arbeidsplasser og kompetanse innenfor fastlands Norges største næring (byggenæringen) i Bodø og 
saltenregionen som kan være utfordrende i kommende periode, men som det også vil ta mer enn 4 år 
gjenoppbygge.  
 
Vi vet at det i gjennomsnitt bor ca. 2,1 personer pr.bolig i Norge, og prognosene tilsier at dette tallet er 
avtagende. I tillegg vet vi at ca. 67% av alle som trenger en bolig enten er enslige eller par uten barn uansett 
aldersgruppe (tall fra SSB). Befolkingsdemografien i Bodø avviker ikke vesentlig fra dette.  Det er derfor både 
overaskende og uforståelig at Bodø Kommune med sin uttalte offensive strategi og satsning ny og smartere 
by med ambiøse klimamål (nZEB og ZEN) velger å sette krav som langt på vei vil medføre full satans i alle 
større leilighetsprosjekter de neste 4 årene.  
 
Dette forslaget er også helt i utakt med boligmarkedet, hva som etterspørres og hva de aller fleste har råd til 
å kjøpe jfr. gjeldende byggeforskrifter og boliglånsforskrifter. 
Det er selvsagt lov å mene og tro at eiendomsmarkedet ønsker å bygge masse små boliger fordi dette gir 
større gevinst, og at dette er grunnen til at det ikke bygges boliger som er store nok til at en familie i 2022 
både kan ha egne soverom til alle og helst ha et ekstra oppholdsrom/tv stue.  
 
Dette kan avkreftes og er ikke en realitet! Det er heller ikke grunnlag for å hevde at eiendomsutviklerne ikke 
ønsker å tilpasse seg ett marked med økt fokus på mer fremtidsrettede og bærekraftige boliger. 
Eiendomsmarkedet og utbyggerne må hele tiden tilpasse seg markedet gjennom trender, hvilke boliger og 
boligmikser som til enhver tid etterspørres og hva boligkjøperne har råd til å kjøpe.  
 
Selv om kommunen krever at alle større prosjekter skal ha et gitt antall større boliger betyr ikke dette at 
disse hverken blir solgt eller utleid. Kort og godt fordi stadig færre har råd til både å kjøpe eller å leie disse. 
Dette kan man ikke vedta eller regulere seg bort i fra!  
 
Det eneste som vil skje er at utbyggingen vil stanse opp, fordi ingen utbyggere eller banker er villige til å ta 
risikoen med å bygge leilighetsprosjekter som ikke kan selges eller leies ut uten økonomisk tap. 
 
Det er riktignok foreslått at boligprosjekter innenfor sone A kan fravike de foreslåtte min./maks. kravene 
gjennom regulering, hvilket er bra og helt nødvendig for at eksempelvis at Storgataplanen med vernede 
bygninger skal være mulig å utvikle på en god og økonomisk forsvarlige måte.  
Men problemet er at hovedtyngden av boligene som skal bygges i de kommende årene, skal bygges i sone B.  
Vi opplever stadig større utfordringer med å finne løsninger og boligkonsepter som gjør det mulig for alle 
kjøpergrupper å kunne kjøpe seg ny bolig. Uansett om det er en førstegangskjøper eller den godt voksne 
som ønsker seg en enklere og mer tilpasset bolig. 
Med gjeldende byggelånsforskrifter og stadig økende byggekostnader vil en detaljstyring av størrelse og type 
bolig som er lov å bygge gjøre det nesten umulig å kunne tilby markedet boliger som de aller fleste har råd til 
å kjøpe. Vi klarer ikke å se at det foreligger gode grunner utover en idealistisk og subjektiv mening om at litt 
større boliger er en bedre bolig å bo i, samt at dette kan medføre et større sosialt mangfold i samme bygg. Vi 
mener dette tvert imot øker de sosiale forskjellene, først og fremst ved at stadig flere grupper av 
befolkningen ikke vil få mulighet til å kjøpe eller bytte bolig tilpasset endrede boligbehov og livssituasjon. 
Dette vil også øke presset på kommunale sosialtjenester og sykehjemsplasser på sikt. 
 



 
Oppsummering /momentliste: 

• Krav til å bygge flest større boliger, medfører en mindre bærekraftig byutvikling med: 
o Færre boliger pr/daa (økt arealbruk). 
o Økt arealbruk, større andel store leiligheter medfører igjen større arealer til uteopphold. 
o Større fellesarealer/korridorer = mindre arealeffektive boliger. 
o Større forbruk av materialer/ressursbruk. 
o Økt energibruk pr.person og bolig. 
o Forsinket gjennomføring av bærekraftig utvikling. 

• Færre leilighetsprosjekter er realiserbare = Redusert bygging 
o Økte boligpriser og flere dyre leiligheter færre har råd til å kjøpe.  
o Økte leiepriser (flere som må leie i samme marked). 
o Redusert aktivitet, verdiskaping/jobber. 
o Redusert skatteinngang til BK. 

• Sosial bærekraft reduseres til fordel for personlig bokvalitet: 
o Større sosiale forskjeller i boligmarkedet (stadig færre vil kunne kjøpe bolig). 
o øke presset på kommunale sosialtjenester og sykehjemsplasser. 
o Økt antall bostedsløse. 

 
Boligpolitikken i Bodø Kan ikke styres av foreslåtte planbestemmelser i §5.2.2, bestemmelser i til ny KPA som 
ikke er nærmere begrunnet eller konsekvensutredet.  
Det må kunne forventes at vesentlige boligpolitiske endringer som følge av en helt ny planbestemmelse har 
en forsvarlig saksutredning som referer til hvor forslaget bla er forankret iht. kommuneplanens Samfunnsdel, 
og som drøfter både fordeler og ulemper for bolig- og samfunnsutviklingen.  
 
Regulering av boligstørrelser § 5.2.2 er ikke tilstrekkelig saksbehandlet eller konsevensutredet, og må 
utgå! 
 
Endringsforslag for §5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter som kan aksepteres 
Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter):  
 
Det skal være varierte leilighetsstørrelser. 
 
I sone A kan fordeling av boligstørrelser vurderes særskilt gjennom reguleringsplan hvis beliggenhet og 
konsept tilsier det.  
 
Nye boenheter skal ikke være mindre enn 25 m² BRA + bodareal. I sone A er minstestørrelsen 18 m² BRA + 
bodareal.  
 
Minimum og maksimalt antall boenheter skal fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 
 
 
 
Mvh 
 
For Corponor AS 
 
Bernt Charles Hargaut 
Prosjektsjef  
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 for Bodø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 7. januar 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Bodø kommune har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens arealdel ut på høring 
og offentlig ettersyn. Bodø sitt mål med kommuneplanens arealdel er å tilrettelegge 
for en arealforvaltning som gir en levende og mangfoldig kommune med utvikling i 
bymiljøet og i distriktene. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og rammer for nye tiltak og arealbruk. Gjeldende arealdel for Bodø 
kommune ble vedtatt i 2018. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram, datert 11. januar 
2021. I uttalelsen oppfordret vi blant annet kommunen til å:  

- Skaffe oversikt over ressurssituasjonen for byggeråstoff 
- Planlegge for langsiktig forvaltning og ivaretakelse av mineralressurser 
- Ta inn mineralressurser som tema i konsekvensutredningen 
- Benytte muligheten til å legge hensynssoner for mineralressurser 
- Sette av områder til råstoffutvinning med krav om reguleringsplan 
- Vurdere å utøve hensyn til gamle gruver gjennom bruk av faresoner 

 
Bodø kommune har kartlagt mineralressurser gjennom et eget temakart, med 
angivelse av hensynssoner for sikring av mineralressurser. Det er også utarbeidet en 
bestemmelse knyttet til temakartet. DMF legger til grunn at krav om reguleringsplan 
ved etablering eller utvidelse av masseuttak dekkes av kommuneplanens generelle 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

 

2 

plankrav. Kommunen har valgt å ikke prioritere arbeid med å skaffe oversikt over 
ressurssituasjonen per i dag. 
 
Uttak i Bodø kommune 
Ifølge vårt uttaksregister1 er det to uttak i drift i Bodø kommune: Kvikstad og Vika i 
Misvær, som begge driver uttak av byggeråstoff. Begge forekomstene er av Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) vurdert å ha regional betydning.  
 
DMF har ingen merknader til de øvrige uttaksregistreringene i kommunen. 
 
Datasett med mineralforekomster (grus og pukk og øvrige mineralressurser) kan lastes 
ned fra GeoNorges kartkatalog.2 DMF og NGUs datasett distribueres også som WMS-
tjenester, og kan legges direkte inn i kommunens egen kartløsning. 
 
Faglig råd 
Kvikstad grustak 
DMF ser at det er aktivitet i uttaket på Kvikstad. Arealet er avsatt til nåværende og 
fremtidig LNFR-formål i planforslaget. DMF kan ikke se at det foreligger noen vurdering 
om at uttaket skal avvikles i den kommende planperioden. DMF sitt planfaglige råd er 
derfor at uttaksområdet avsettes til arealformålet råstoffutvinning i tråd med 
gjeldende arealbruk. 
 
Vika i Misvær 
Det ble i 2017 gitt driftskonsesjon for utvidelse av uttaket i Vika mot øst i retning areal 
avsatt til grav- og urnelund. Arealet for den aktuelle driftskonsesjonen er avsatt til 
fremtidig LNFR-formål i planforslaget. DMF sitt planfaglige råd er å avsette 
konsesjonsområdet til arealformålet råstoffutvinning.  
 
Områder der det allerede er drevet uttak av masser er avsatt til fremtidig 
næringsformål. Areal hvor det drives uttak av masser bør settes av til råstoffutvinning. 
Kommunen bør redegjøre for om det fortsatt skal drives masseuttak innenfor arealet 
avsatt til næringsformål, og om alle ressursene er tatt ut. Tidligere uttaksområder kan i 
mange tilfeller benyttes til relaterte næringsvirksomheter. Likevel vurderer DMF det 
som lite hensiktsmessig ressursforvaltning å ikke utnytte alle ressursene hvor det 
allerede er åpnet for uttak. Vi er positive til at kommunen har avsatt areal mot øst til 
fremtidig råstoffutvinning. Det er viktig å sikre tilgangen til slike ressurser for 
fremtiden, samtidig som det skaper forutsigbarhet for næringen. 
 
Merknader 
Temakart 
Kommunen har laget et temakart som gjør det mulig å gjøre gode vurderinger av 
virkninger av ny arealbruk der det er identifisert områder med mineralske ressurser. 
Det er likevel uklart om datagrunnlaget for mineralske ressurser er riktig benyttet i 
temakartet. Ved utarbeidelse av denne typen kart bør NGU sine kartdata for grus og 

                                                           
 
1 DMF sitt kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
2 GeoNorges kartkatalog: https://kartkatalog.geonorge.no/  

https://minit.dirmin.no/kart/
https://kartkatalog.geonorge.no/


 

 

 

3 

pukk3 og industrimineraler, naturstein og metaller4 ligge til grunn. Dette 
datagrunnlaget kunne videre vært benyttet til vurderingene i konsekvensutredningen 
ved forslag om ny arealbruk. Kommunen bør gjøre en ny vurdering om riktig data ligger 
til grunn for utarbeidet temakart. 
 
Konsekvensutredning 
Kommunen har i konsekvensutredningen til planen vurdert hensynet til en rekke tema 
der det foreslås ny eller endret arealbruk. Mineralressurser vurderes under temaet 
naturressurser, med berggrunns- og løsmassekart som vurderingsgrunnlag.  
 
DMF ser at det for flere områder med ny arealbruk ikke er tatt hensyn til berørte 
forekomster slik de framgår av NGUs databaser5,6 og kart.7,8 Der ny arealbruk berører 
kjente forekomster burde dette framgått av kommunens konsekvensvurderinger 
under tema naturressurser i konsekvensutredningen. Når utredningen ikke 
identifiserer at kjente forekomster berøres av ny arealbruk, kan forekomster som er 
viktige for kommunen i dag og i framtida bli båndlagt.  
 
DMF har gått gjennom konsekvensutredningen og har merknader til følgende 
vurderinger: 
 
Nord for Ljønesmyra (gbnr. 205/8) 
Innspillet berører grusforekomsten Øvre Kvikstad, vurdert av NGU til å ha lokal 
betydning.9 Det har tidligere vært gjort uttak av forekomsten innenfor den aktuelle 
eiendommen. Endring av arealformål til bolig og naust fører til båndlegging av 
eventuelt gjenværende ressurser, og kan ligge i det naturlige utvidelsesområdet til et 
mulig framtidig uttak. Det framgår ikke av konsekvensutredningen at arealet berører 
denne forekomsten. 
 
Rognlia (gnr. 227, flere bnr.) 
Det foreslåtte arealet berører pukkområdet Droåsen, som foreløpig ikke er vurdert av 
NGU10, og klebersteinsregistreringen Drusås, vurdert til å ha liten betydning11. Det 
framgår ikke av konsekvensutredningen at arealet berører disse forekomstene.  

                                                           
 
3 GeoNorge – grus og pukk: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/grus-og-
pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501  
4 GeoNorge – mineralressurser: industrimineral, naturstein og metaller: 
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/mineralressurser-industrimineral-naturstein-og-
metaller/5a887d78-07ef-44c6-8941-cb8017c6328c  
5 NGU – grus-, pukk- og steintippdatabasen: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=1804  
6 NGU – malm-, industrimineral- og natursteindatabasen: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=1804R&p_sp
rak=N  
7 NGU – grus-, pukk- og steintippdatabasen (kart): https://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/  
8 NGU – malm-, industrimineral- og natursteindatabasen (kart): 
https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/  
9 Øvre Kvikstad: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83834  
10 Droåsen: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusPukkDeponiOmr.php?objid=83848  
11 Drusås: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visNaturstein.php?objid=23354&lang=nor  

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/grus-og-pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/grus-og-pukk/a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/mineralressurser-industrimineral-naturstein-og-metaller/5a887d78-07ef-44c6-8941-cb8017c6328c
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/mineralressurser-industrimineral-naturstein-og-metaller/5a887d78-07ef-44c6-8941-cb8017c6328c
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=1804
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=1804R&p_sprak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=1804R&p_sprak=N
https://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83834
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusPukkDeponiOmr.php?objid=83848
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visNaturstein.php?objid=23354&lang=nor
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Lille Hjartøy (gbnr. 33/3) 
Kommunen foreslår at næringsareal på Lille Hjartøy tilbakeføres til LNFR-formål. 
Området har vært avsatt til fremtidig næringsområde i flere tiår, men har av ulike 
årsaker ikke blitt realisert. Kommunen ønsker tilbakemelding gjennom høringen om 
området bør tilbakeføres til LNFR-formål. Endringsforslaget berører pukkområdet Lille 
Hjartøy, som omfatter hele øya. Forekomsten er vurdert til liten betydning av NGU.12 
DMF vurderer at endringsforslaget ikke vil medføre konsekvenser for forekomsten.  
 
Gamle gruver 
I planbeskrivelsen redegjør kommunen for at de ikke har oversikt over gamle gruver i 
kommunen. Ifølge DMF sitt aktsomhetskart for gamle gruver, som framgår av vårt 
kartinnsyn, ligger det ett aktsomhetsområde for gruver og gruveåpninger – Hopen 
gruvefelt på gbnr. 58/1, 58/84, 61/1 og 62/12. I plankartet er arealet avsatt til LNFR-
formål. Kommunen bør vurdere om det er behov for å synliggjøre dette området 
ytterligere, for eksempel med en faresone i plankartet. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Lars Libach Henning Sigstad 
seniorrådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Henning Sigstad 

 
 
 

Mottakere: 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

  

                                 

 
 

                                                           
 
12 Lille Hjartøy: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visPukkOmr.php?objid=165131  

http://www.dirmin.no/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visPukkOmr.php?objid=165131
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BODØ KOMMUNE 
 
Postboks 319 
8001 BODØ 
 

 

Automatisk tilbakemelding - Høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel for Bodø 2022 - 2034 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 

 
Helle Nielsen Mariya Bokova 
seksjonssjef rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


Fra: Eilif H.[eilif.henriksen@live.no]
Sendt: 14.02.2022 11:44:34
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Kommentar til kommuneplanens arealplan merk.2020/5962. Breisundet i Helligvær. 

 
Vi er fortsatt mot oppdrett i Breisundet.
Vi er fastboende på Brønnøya,med utsikt mot Breisundet.Lyd og lysforurensning vil bli konstant.
 
Breisundet har i generasjoner vært vår fiskeplass.
Nå skal andre FÅ dette til EVIG TID.
Ulempene blir påført oss som bor på Brønnøya.
 
 
Vi får skriv fra Bodøkom om registrering av utslipp av gråvann fra vår bolig.
Industrianlegget i Breisundet slipper årlig ut kloakk tilsvarende Bodø 
by,medisiner,mikroplast,plastforurensning.
Sandbunnen under vil få ett mudderlag full av slimål
Fiske i nærområdet vil ikke være tilrådelig p.g.a. medisinering og fiskekvalitet.
Breisundet er nå perfekt som gyteplass for kysttorsken ,med lite fiske i gytetiden.
 
En del av konsulentfirmaet sine påstander for å få oppdrett i Breisundet har faktafeil,er fantasifulle, gale 
og usanne.
 
Arealplanen har betydelig større utstrekning en det Lofoten Sjøprodukter søkte om
På kartet ser det ut som den går inn på våre eiendommer.Hvorfor?
 
Breisundet er en grav til to av mine onkler
 
Vi ønsker så inderlig at Berisundet fortsatt får være som det er nå.
 
Gunnbjørg og Eilif Henriksen.
Brønnøya 39.



8095 Helligvær.

 
Sendt fra E-post for Windows
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Fra: Eirin Bjune[e.bjune@online.no]
Sendt: 20.02.2022 21:36:00
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: rettet versjon av innspill 

Til Bodø kommune
 
Vedlagt ligger høringsinnspill til arealplanen 2022 – 2034.                            
2020/5962
 
Merk: Innspillet som vi sendte inn tidligere i dag erstattes av dette, siden det var feil i 
avsenderlisten. 
 
Mvh de som har undertegnet innspillet. 
 



                                     20.februar 2022 
 
 
Til Bodø kommune 
Postboks 319, 8001 Bodø                    
postmottak@bodo.kommune.no. 

 
2020/5962 
 

Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
 
Vi vil at hyttefeltet mellom Kvalnes og Evenset fjernes fra kommuneplanen, og at området får status 
som LNFR. Vi ønsker ingen nye hytter, eller andre tiltak som reduserer beitet i hele området 
Krakvika-Kvalnes-Evenset-Blåfjell Kart over beitet er vedlagt. 
 
Grunnen er at hyttefeltene er plassert i et viktig beiteområde for reindrift og landbruk. Hyttefeltene 
harmonerer ikke med beiting av husdyr i dette området, da det vil legge beslag på en begrenset 
beiteressurs. Hyttefeltet innebærer også utbygging av uberørt natur. 
 
Vi viser til at: 
 

1. Vedtaket er fortsatt reversibelt. Området på Kvalnes som er regulert til hytteområde er 
fortsatt ikke bygd ut. Det kan derfor tilbakeføres til LNFR-område uten tap for 
beitenæringen. 
 

2. Vi finner at hyttefeltet på Kvalnes, i likhet med Fosen-saken, er i strid med FN-konvensjonen 
om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, og ILO-konvensjonen. Fosen-saken har vist at 
det er galt å ikke vektlegge reinbeite og samiske spørsmål høyere enn det Bodø Kommune 
har gjort i Kvalnes-saken. Det er aktuelt å prøve dette rettslig for Kvalnes hyttefelt. 
Kommunen kan bli erstatningspliktig om saken vinner frem uten at de selv har tatt initiativ til 
å rette opp feilen.  
 

3. I 2019 kom FN ut med en naturrapport som tilsier at den største trusselen vi som 
menneskehet står overfor i dag er utbygging av uberørt mark. Naturvernforbundet kom kort 
tid etterpå med et utsagn om at bygging av nye hytter er den største trusselen mot norsk 
natur. Det Norske forsvaret har advart mot å gi landbruket dårligere levekår. En forringing av 
natur på Kvalnes vil for all fremtid være irreversibelt.  

 
4. Ecofact i Tromsø sin rapport i forbindelse med hyttefeltets verdi for reindrift har konkludert 

med at: ”Influensområdet for tiltaket er et viktig vinterbeite som er en minimumsfaktor i 
distriktet. Det brukes også som kalvingsområde. Arealene som har svært høy verdi og blir 
utsatt for nedbygging vil utløse en konsekvensgrad tilsvarende 3 minus, det vil si «stor 
negativ konsekvens» …Permanente situasjoner med økt forstyrrelse og ferdsel i slike områder 
vil i mange tilfeller bety at arealet er tapt som kalvingsland.”  
 

5. Området er kartlagt av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Beitevurdering fra NIBIO 
konkluderer med at beitet er maksimalt utnyttet og at hytter vil fortrenge beitedyr. 
Vurdering er vedlagt.    

 
6. Jordskifteretten har avgjort at det er beiterett i området.  I dom fra jordskifteretten sak nr 

16-003444REN-JBOD KVALNES, 10. juni 2016, står det at gårdene på Kvalnes, og sauebruk 

about:blank


som leier beite, har beiterett i gjerdeparten. Dommen bygger på utskiftningsforretning på 
Kvalnes fra 1868. ”Gjerdeparten” er det samme området som foreslås regulert som  
hyttefelt.  
 

7. Beitebruksplanen til Bodø kommune beskriver området som viktig beiteland. Hyttefeltet på 
Kvalnes ligger innenfor et viktig beiteområde for alle de omkringliggende bygdene. Det 
aktuelle området er markert og omtalt i planen. Beiteressursene er, som sagt begrenset i 
denne delen av kommunen og i dag utnyttes beiteområdet av flere gårdsbruk. Vi minner om 
at det i arealforvaltningen skal tas hensyn til beiting, og at beitebruksplanen er en sentral 
veileder for det. Gjerdeparten/hyttefeltene er spesielt viktig som vårbeite. 

 
8. Kvalnessaken har vekket nasjonal oppmerksomhet og engasjement. Folkeaksjonen for å 

stanse hytteutbygging har mottatt støtteerklæringer fra en rekke aktører. Her viser vi til lett 
tilgjengelig dokumentasjon:  
Facebooksiden Kvalnessaken: https://www.facebook.com/Bevarkvalnes 
Folkeaksjonens nettside: https://kvalnesarkivet.webnode.com/ 
 

9. Bodø kommunes håndtering av Kvalnessaken er sendt inn av Naturvernforbundet til 
Sivilombudsmannen (datert 18.2.2022), og ligger der til behandling. 
 

 
PS. Vi ønsker tilbakemelding på at vår uttalelse er mottatt. Tilbakemelding kan sendes Eirin Bjune, 
Medtigården 3, 8100 Misvær. e.bjune@online.no 
 
 
Undertegnet av:  
Ivar og Linda Bjerkli, Ljønesveien 112, 8100 Misvær 
Rita og Finn Lyng, Evensetveien 382, 8100 Misvær 
Eirin Bjune, Medtigården 3, 8100 Misvær 
Matias Bjune Pedersen, Medtigården 3, 8100 Misvær 
Linda Forsvik. Leder i Nordland Rødt. lindaforsvik@gmail.com 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag v/Per-Anton Nesjan. nordland@smabrukarlaget.no 
Duoddara Raffe, ved Stig Morten Kristensen, 8110 Moldjord  
 

https://www.facebook.com/Bevarkvalnes
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkvalnesarkivet.webnode.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CS6HScHwvly39TrhfYJJ4VSJjXft5NgIXHvrpWCHLWmTJg90o0aGTY5I&h=AT1XPDixtiv030l85BG9qug2-iz_gyQ_7wgOoeZ--aP6aQWOBqBkazOM-Vd_rGsRczBWsIIIIk3URJjbmjYZfNx4oELEe7ntjLnAgsBhXjFVayPIdS3UiD04vQ90ntrHDe0jSLzPtQp5z00ZVglYqBwIgq0




Norsk institutt for skog og landskap 
Regionkontor Nord 
Postboks 2270 
9269 Tromsø 
 
 
 
Til 
Eirin Bjune  
Reiulf Pedersen 
8100 Misvær  
 
 
Dato: 28.11.2014 
 
 
 
VURDERING AV BEITEAREAL I OMRÅDET HOGNDALEN, BLÅFJELL, KVALNES 
 
Vurderingene er gjort ut fra ortofoto (flybilder) samt arealberegninger basert på bonitet i AR5‐kartet. 
 
Det må presiseres at bonitet (som sier noen om jordas evne til skogproduksjon), ikke nødvendigvis 
sammenfaller med beitekvaliteter. Ofte vil beitekvalitetene reelt sett være bedre enn hva 
skogboniteten viser. Dette gjelder særlig etter en hvis høyde over havet, hvor skogboniteten faller 
pga klimatiske årsaker selv om jordkvaliteten er god, mens beitekvalitetene da opprettholdes. Det 
aktuelle området ligger i låglandet så i dette tilfellet kan bonitet gi en brukbar indikasjon på 
beitekvaliteten. Skal det gjøres nærmere vurderinger av beitekvalitet må området kartlegges i 
vekstsesongen. 
 
Generelt synes dette å være et ganske skrint og lågproduktivt område. Men det vil også finnes 
arealer med godt jorddekke og løsmasser som kan utgjøre gode beiter. 
 
Areal av ulike boniteter er som følger (første tall gjelder hele området, tall i parantes gjelder 
planområdet. NB. For planområdet er dette ca‐tall da jeg ikke har nøyaktig avgrensing av 
planområdet): 
 
Impediment (uproduktiv):  20 157,7 da (148 da)
Låg bonitet:  1 492,5 da (0 da)
Middels bonitet  2 192,3 da (192 da)
Høg bonitet:  1 516,2 da (10 da)
Jordbruksareal:  106,0 da (8 da)
SUM:  25 464,7 da (358 da)
 
Den delen av jordbruksarealet som ut fra ortofotoet ser ut som det høstes er ikke medregnet. Noe 
innmarksbeite mellom dyrka marka er kanskje også utelatt. 
 
Når vi kartlegger beitekvaliteter deles vegetasjonen inn i 3 kvalitetsklasser Mindre godt beite, Godt 
beite, Svært godt beite.  Mindre godt beite er areal med så låg planteproduksjon at vi ikke regner 
disse arealene som viktig for tilveksten på dyra. Det betyr at det er andelen Godt beite og Svært godt 
beite som sier noe om områdets kvalitet som beite. 
 
Dersom vi «oversetter» bonitet til beitekvaliteter så kan vi anta at Impediment og Låg bonitet 
tilsvarer Mindre godt beite, mens Middels bonitet og Høy bonitet kommer inn i en av de to beste 
beiteklassene. Merk at for Låg bonitet kan en del holde beitekvalitet, og det samme gjelder for 



Middels bonitet hvor noe kan være Mindre godt beite. Dette får jeg altså ikke tatt med i denne 
vurderingen.    
 
Basert på denne antagelsen over sammenhengen mellom bonitet og beitekvalitet, får vi for hele 
området denne prosentvise fordelingen mellom hvor mye areal som kan regnes med som beite: 
 
Ikke beiteareal (Impediment + låg bonitet):  85 %
Beiteareal (Middels + høy bonitet + jordbruksareal):  15 %
 
Det er oppgitt at det beiter ca. 350 sau i området. Dette gir et snitt på ca 90 sau pr. km2 beiteareal. 
 
Ut fra det vi kan se av bonitetstallene virker dette å være et svært høyt dyretall for området, 
forutsatt at dyra beiter her hele beitesesongen. 90 sau pr/km anbefaler vi vanligvis i produktive 
områder, og vi er sjelden over dette tallet når det gjelder utmarksbeiter. Dersom et område har mye 
jordbruksareal (innmarksbeiter og engareal som ikke høstes) som brukes som utmarksbeite, kan 
tallet være høyere. Et moderat dyretall vil generelt være rundt 70 sau/km, men i dette området ville 
anbefalingen trolig bli enda lavere.  
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Uttalelse rullering av arealplan  Bodø Kommune 
Espen Søreng 
Brønnøya Gård 
 

Breisundet 
 
Det er beklagelig at et ellers godt planarbeid, blir tilsidesatt av misforstått næringsiver fra  
Bystyre flertallets side 
 
I framlegget til arealplan blir forslaget om å omgjøre deler av Breisundet; Helligvær  om til 
akvakultur formål frarådet. 
 
Dette med bakgrunn i at endringen var frarådet av tunge instanser som 
Fiskeridirektoratet 
Statsforvalteren 
Fylkeskommunen 
 
Fylkeskommunen avslo søknad om etablering av akvakultur i Breisundet allerede i 2019. Det er 
anken av denne søknaden som har ført til dagens endringsforslag 
 
Bodø kommunes egen planavdeling avslo i 2020 å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan 
 
Dette avslaget har etter flerfoldige runder blitt opprettholdt i Bodø kommunes klagenemnd 
 
Allikevel fant et flertall av klagenemndas medlemmer, hvis oppdretts kompetanse ikke er 
redegjort for, at Breisundet var egnet som oppdretts område, og fremmet sak for bystyret om at 
Breisundet måtte tas inn som oppdretts område i kommende arealplan. 
 
9.12 2021 vedtok Bystyret mot 9 stemmer at Breisundet skulle taes inn i ny arealplan, i strid 
med Rådmannens innstilling. Dette er problematisk på flere områder. 
 

● Kommunens hav og sjøområder skulle ikke være en del av denne rulleringen av 
arealplanen. Disse ble behandlet i forrige rullering. Der ble bla. Breisundet tatt bort som 
akvakulturområde. I arealplanen 2018-30 heter det om Helligvær "Store deler av dette 
området er ikke egnet for oppdrett av matfisk og det er også konflikter i forhold til arter 
av nasjonal interesse, farled, vannledninger og inngrepsfrie områder. En har valgt å 
avsette ett område for fangstbasert akvakultur, torsk."Konsekvensen ble at "Området er 
redusert og tilpasset det arealet som er i bruk." 



Så arealplanen som faktisk behandler sjøområdene, finner området uegnet for akvakultur , 
mens bystyre flertallet velger å ta området inn igjen i en arealplan som ikke skal omhandle 
sjøområdene. Dette finner jeg underlig. 
 

● I Arealplanen 2018 er det store områder rundt Helligvær som blir fraregulert som 
akvakulturområde. I arealplanen 2022 er det kun et lite område, kanskje det minst 
egnede, som skal tilbakereguleres, Området tilsvarer lokaliteten hvor en enkeltaktør har 
søkt etablering og fått avslag. Kan denne tilfeldigheten forklares? 

 

● Bystyrevedtaket 9.12 2021 er sterkt i strid med den lovpålagte konsekvensutredningen 
Bodø kommune har gjennomført. I denne heter konklusjonen " Etter gjennomgang av 
innspill, vurdering opp mot interesser og bruk av området er det vurdert at tiltaket får 
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." 

Har Bystyret virkelig anledning til å sette tilside konsekvensutredningen? 
 
 
Basert på disse elementene ber jeg om at man i det videre arbeidet vurderer lovligheten av 
bystyrevedtaket 9.12 2021 
og at man fortsetter å veie innspillene fra fagmiljøene tyngst. Bystyrets vedtak strider mot 
prinsippet om en kunnskapsbasert forvaltning. 
 
Jeg foreslår at Rådmannens forslag til arealplan blir stående og Breisundet fortsatt reguleres til 
Natur, Fiske, Ferdsel og Friluftsliv. 
 
 
Espen Søreng 
Brønnøya Gård 
Helligvær 



 Notat ny KPA feb.2022 

Ny KPA, Bodø 2022-2030 

Innspill og kommentarer: 

 

§ 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner 

Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020. 

 

Konsekvenser av denne bestemmelsen er at den kan sette velbegrunnede bestemmelser i relativt 

nye reguleringsplaner ut av spill. Dette skaper uforutsigbarhet og tilsidesettelse av juridiske 

rettigheter tiltakshaver har ervervet gjennom kostbare og omfattende reguleringsprosesser.   

Vi risikerer at byggesaker innenfor relativt nye reguleringsplaner kompliseres og stopper opp fordi 

nye bestemmelser i KPA trumfer bestemmelser i gjeldende planer, til tross for at disse har vært 

gjennom en vesentlig mer målrettet prosess knyttet til detaljregulering av aktuelt utbyggingsområde.  

Denne formuleringen må endres, eller i det minste bør datoen for KPAs forrang endres flere år 

tilbake i tid. 

Slik KPA er formulert og Bodø kommune praktiserer KPA sine bestemmelser og som mer eller 
mindre bestemmende og ikke retningsgivende for nye reguleringsplaner undergraver dette 
detaljreguleringen som eget «plannivå» der en går mer inngående inn i både muligheter og 
begrensninger på den aktuelle tomten eller i det bestemte området. Det er ikke slik PBL er tenkt og 
det undergraver planlegger/ arkitekts mulighet til å hente det beste ut av tomten og legge til rette 
for god arkitektur. 
Det er både et faglig og demokratisk problem. 

 

§ 1.2.1 Unntak fra plankrav Boligbebyggelse:  

Mindre utbyggingstiltak innenfor eksisterende boligområder, avsatt til et formål innenfor bebyggelse 

og anleggskategorien, kan utføres uten reguleringsplan så lenge alle følgende betingelser er oppfylt: 

• Tiltaket har maksimalt 3 nye boenheter. 

• Det kan kun bygges småhusbebyggelse. Dersom tomt skal fradeles, skal den nye tomten ved 

bygging av eneboliger være minimum 300 m2 per boligbygg. Ved bygging av øvrige småhus skal den 

nye tomten være minimum 600 m2 per boligbygg.  

• Tiltakets form, høyde, volum og plassering tilpasses tilgrensende bebyggelse og forholdet til 

transportnett og øvrige bestemmelser i denne plan og plan- og bygningsloven ivaretas.  

• Tiltaket medfører ikke privatisering eller på andre måter kommer i konflikt med offentlig 

grønnstruktur, strandsone, friområder, turløyper eller hindrer allmenhetens tilgjengelighet til slike 

områder.  

• Tiltaket berører ikke bygning som i seg selv er bevaringsverdig (gul på temaplan kulturminner).  

• Berører tiltaket bygning som inngår som del av bevaringsverdig bygningsmiljø, må tiltakshaver 

dokumentere at tiltaket er i samsvar med bestemmelser og retningslinjer i § 13.3. 

 

Her har en strammet inn noe fra gjeldende unntak som gjelder inntil 4 enheter. Åpningen for inntil 4 

enheter (f.eks. 4-m bolig) bør beholdes og helles vurderes lempet ytterligere. Gitt henvisningen til 

småhusbebyggelse kunne en kanskje gått opp til 6 eller 8 enheter for å forenkle muligheten for 

fortetting i enkelte bynære områder.  

Det er svært utfordrende at tiltak som i utgangspunktet kommer inn under kategorien «unntak fra 
plankrav» kan møtes og stoppes av begrepet «tilpasses tilgrensende bebyggelse» når begrepet ikke 
kan drøftes med saksbehandler eller defineres nærmere. 
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Det er få om ingen arkitekter i kommunens førsteskanse og tilpasning til tilgrensende bebyggelse er 
en nokså diffus formulering som ofte begrenser muligheten for ny arkitektur, om den er moderne, 
klimatilpasset eller innovativ. Bodø kommune praktiserer en restriktiv policy på 
forhåndskonferanser og i vanskelige saker henvises det ofte til plankontoret og deres vurderinger. 
Det hjelper prosjekterende lite når en skal ha en dialog om prosjektet og tolkningen av ordet 
tilpasset.  Begrensningene i §1.2.1 må derfor følges opp med en annen form for praksis for å 
imøtegå de prosjekterende. I tillegg bør det under siste punkt åpnes opp for at kny kulturminneplan 
(som er varslet), også skal få innvirkning på KPA så snart den trer i kraft. 

 

§1.7.1 Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål  

Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå iht. NS 8175, klasse C …. osv. 

Støykrav ivaretas på generelt grunnlag i teknisk forskrift TEK 17 som retningslinje. Det er unødvendig 

av Bodø Kommune å øke omfang av til dokumentasjonskrav her også.  

Ved spesielle behov, herunder regulering/utbygging i støyutsatte områder, bør slike forhold om 

nødvendig innarbeides som rekkefølgekrav ved detaljregulering.  

 

§ 1.8 Ulempehåndtering i bygge- og anleggstid 

Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan ulemper for beboere og næringsetableringer skal 

håndteres i bygge- og anleggsfasen, og planen skal være godkjent før det kan gis rammetillatelse … 

Dokumentasjonskravet kommer for tidlig og må flyttes til igangsettingstillatelse. I mange tilfeller vil 

aktørene som skal bygge kontraheres etter rammetillatelse, og det er ikke hensiktsmessig å 

utarbeide slike planer uten ansvarlig utførenes medvirkning. 

 

§ 1.9 Miljøprogram 

For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram. Miljøprogram skal utarbeides etter 

NS3466 - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø. 

Et nytt krav som vil medføre økte dokumentasjonskostnader og merarbeid både for tiltakshaver og 

kommunens saksbehandling. Er dette strengt nødvendig, og har en vurdert konsekvensene av å legge 

dette kravet inn i alle saker og sammenhenger? 

 

§ 1.11 FNs bærekraftsmål  

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging. Ved oppstart av planarbeid skal det 

vurderes hvordan planen kan bidra til å sikre miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i et lokalt, 

nasjonalt og globalt perspektiv. I planforslaget skal det dokumenteres hvordan dette er ivaretatt.  

Hvordan dokumentere?  

Et nytt og uklart krav som helt sikkert vil generere både merkostnader i form av konsulenttimer og 

diskusjoner, spesielt når enhver reguleringsplan skal dokumenteres opp mot et lokalt, nasjonalt og 

globalt perspektiv. Er kost- vs. nytte vurdert? 

 

§ 1.12 Klima og energi  

Bodø kommunes klimamål samt planer og tiltak for å gjennomføre disse skal legges til grunn for all 

planlegging. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal blant annet følgende vektlegges:  

• tilrettelegging for, og prioritering av gående, syklende og kollektivtransport  

• redegjøre for tiltak for å redusere energibruk  

• redegjøre for tiltak for å redusere klimagassutslipp og avfall i anleggsfasen  

• redegjøre for valg av energiløsninger og byggematerialer 
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Det kan ikke være hensiktsmessig eller ønskelig at en allerede i planarbeidet skal dokumentere 

konkrete tiltak for energiløsninger eller byggematerialer i tiltakene som følge av planen. Det konkrete 

prosjektet som kommer etter planen, kan både komme flere år etter at planen er utarbeidet og 

bestemmelsen forutsetter at man har prosjektert ferdig før eller samtidig med at planen utarbeides. 

Det skjer bare unntaksvis.  Bestemmelsen gir merarbeid, og vil i mange fremtvinge behov for 

dispensasjoner. Det vil også være svært konkurransevridende siden det kun vil være de store 

firmaene som kan tilby denne kompetansen innenfor egne rekker. 

 

§ 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser   

Det ser ut som minimumstallet i sone B nå blir 1,0 mot dagens 0,8 for småleiligheter. Samtidig er 

minimumskravet redusert til 1,0 så situasjonen er i praksis relativt uendret.  

Innføring av et maksimalkrav både i sone A og B virker imidlertid lite gjennomtenkt. Det er mulig et 

maksimalkrav kan være aktuelt i enkelte prosjekter/områder, men da må dette innarbeides i aktuell 

reguleringsplan. I sone B vil f.eks. et generelt maksimalkrav på 2 P-plasser brytes hver gang en 

dobbeltgarasje bygges på en tomt. 

 Parkeringsbestemmelser kun knyttet til boenhet og ikke til størrelse på boenhet virket lite 
bærekraftig. I (eksempelvis) sone B må det oppmuntres til å bruke kollektive reisealternativer og ikke 
til å ha bil hvis man bor i en leilighet på 35m2 og er student. Nå vil kravet gjelde likt for store og små 
leiligheter og det virker mot sin hensikt. 

 

§ 3.4 Parkering for bolig  

Bildeling  

For boligprosjekter over 15 boenheter kan hele eller deler av bilparkeringskravet løses gjennom 

bildeling. Gjennom vurdering etter kriterier satt opp i § 3.2.3 kan hver parkeringsplass avsatt til 

bildeling erstatte 3 til 5 bilparkeringsplasser som er omfattet av minimumskravet. Plassene må være 

etablert som vist i § 3.3.1. Bildelingsplasser skal være felles for boligprosjektet 

Denne bestemmelsen gir en interessant mulighet, men vil også være litt risikabel. Hvordan sikrer en 

at bildelingsløsningen fungerer og opprettholdes over lang tid?  

 

 

§ 4.2 Generelle kvalitetskrav  

Alle boliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealet på bakken er de deler av tomta 

som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. Uteoppholdsareal kan etableres som vist i §  

 

4.2.1. Felles uteoppholdsareal skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for alle, og hensynta 

ulike aldersgrupper og funksjonsnivå.  

Arealene skal være trygge og inkluderende møteplasser. Uteoppholdsarealet skal plasseres og 

utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy og annen miljøbelastning.  

Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn minimum i 

3 timer etter kl. 16.00. 

Hvordan skal dette kunne oppfylles. Solnedgang i Bodø ved vårjevndøgn er kl. 1815 og fordrer i 

tillegg fri sikt til horisont i vest!  

NB! Det hjelper ikke stort å lempe på kravet ved å bruke annen dato eller tidspunkt. Det er alt for 

stor variasjon i orientering, terrengformasjoner, vegetasjon og nabobebyggelse til at et konkret krav 

på tid og dato bør brukes her. Hvilke rettigheter/begrensinger etablerer et slikt konkret krav i forhold 

til senere utvikling av tilstøtende eiendommer?  
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Ved flere felles uteoppholdsarealer i samme planområde skal det planlegges for ulike kvaliteter og 

funksjoner. Etter vurdering kan deler av tomten som inneholder naturterreng og andre kvaliteter 

beregnes inn i uteoppholdsarealet. Mindre byggverk som grillbu, lekestue, gapahuk, drivhus, pergola 

ol. kan tillates etter samme vurdering. Alle opparbeidede deler av uteoppholdsarealet skal være 

universelt tilgjengelig. 

Bestemmelsen er i utgangspunktet positiv fordi den gir større mulighet for variasjon mellom 

lekeplasser. Kravet om at alle opparbeidede deler av oppholdsarealet skal være universelt tilgjengelig 

slår imidlertid fort ovennevnte formulering i hjel, og den bør nyanseres, ellers vil det begrense 

muligheter og være svært vanskelig å tilfredsstille.  

Overvann og eksisterende vannveier skal håndteres og inngå i uteoppholdsarealet. Jf. § 5.1.4    

Overvannshåndtering og blågrønn faktor. 

Uklar bestemmelse som potensielt kan få uheldige konsekvenser.  

§ 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap  

Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det 

dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige 

landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng. Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store 

skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på støttemurer og fjellskjæringer skal ikke 

overskride 2,5 m. 

Kravet om maks 2,5 m støttemur/skjæring er svært vanskelig å få til i mange utbyggingsområder, 

spesielt der det er bratt terreng. Bare sprang på 1 etasje, altså hus med underetasje krever 

skjæringer/murer på opp mot 3 meter. Et slikt krav vil ofte være svært fordyrende og føre til mye 

større terrengbearbeidelse og mulig høyde på bebyggelsen enn nødvendig.  

Kravet om landskapsanalyse i alle planer er også generelt kostnadskrevende og i mange tilfeller 

antagelig mest «kjekt å ha» uten at vil utgjøre en reell forskjell. 

Kravet vil også være svært konkurransevridende siden det kun vil være de store firmaene som kan 

tilby denne kompetansen innenfor egne rekker.  

 

 

§ 5.1.3.5 Krav til arkitekturprosjektering  

Det valgte arkitektoniske grepet skal alltid gjøres rede for, vurderes og illustreres i planbeskrivelsen, 

og de mest sentrale kvalitetene i dette skal sikres i planbestemmelsene.  

Større eller særlig eksponerte byggeprosjekter skal prosjekteres av foretak som har sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur. Med særlig eksponerte menes tiltak i indre bykjerne, langs 

hovedvegnettet og innfartsårer eller tiltak som berører byggverk eller områder med historisk, 

arkitektonisk eller kulturell verdi. Dette inkluderer alle tiltak som berører områder med vernet 

bebyggelse.  

For de største og mest komplekse prosjektene kan kommunen ved oppstart av 

regulering/prosjektering stille krav om parallelloppdrag, arkitektkonkurranse o.l. Dette for å belyse 

ulike alternativer og finne frem til de beste kvalitetene. 

Krav om arkitekturprosjektering er positivt men at det stilles krav om tiltaksklasse 3 er 
problematisk og kan virke mot sin hensikt. Mange små firma kan ha like dyktige arkitekter selv 
om de ikke søker om eller har ansvarsrett i klasse 3. 
Ofte har eksempelvis arkitekter med klasse 2 minst like stor erfaring med arbeider med og rundt 
vernet bebyggelse og eksponerte bygg. Skal det settes krav kan det like godt stå at arkitekter 
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skal ha master eller status som sivilarkitekt. Da blir bestemmelsen mer målrettet og uten å 
utelukke kompetente arkitekter. En utfordring er å forutse hva kommunen vil vurderer som 
større og særlig eksponerte byggeprosjekter. Igjen vil det være opp til saksbehandler å vurdere 
dette og det kan gi rom for skjønnsmessige beslutninger basert på kriterier som slår urettferdig 
ut. 

 

§ 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor  

I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig håndteres lokalt med åpne løsninger. .. 

Følgende blågrønn faktor skal legges til grunn for utbygging og prosjektering av uteområder:  

• Næringsområder: 0,4  

• Boligområder i sone A: 0,6  

• Boligområder i sone B: 0,8 

Hele kapitlet er nytt og innfører krav og 

faktorverdier vi vet lite om konsekvensen av, både i 

praksis og mht. kostnader. Det er åpenbart at dette 

vil føre til nye og store problemstillinger som krever 

mer erfaring og utprøving, før en evt. innfører 

eksakte krav. I samtaler med Byplan kommer det 

helt klart frem at dette er bestemmelser som er lite 

konsekvens-utredet og hvor nivåene heller ikke er 

vurdert og kvalitetssikret mot faktiske beregninger 

av hvilke faktorer en oppnår for blågrønn faktor i 

eldre/sammenlignbare eksisterende felt.  

 

Det er ikke forsvarlig å legge inn eksakte krav til 

blågrønn faktor i denne rulleringen av KPA.  

Eksemplet over viser at en fort må benytte seg av «aktiv skogplanting», grønne vegger og tak o.l. for å oppnå 

minimumskravet som foreslås. Dette er svært dyrt, uhensiktsmessig og vil neppe fungere i vårt klima. 

§ 5.2 Boligbebyggelse og bokvalitet  

Bestemmelsene gjelder for all boligbygging i kommunen. En selvstendig boenhet inneholder alle 

nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, kjøkken, bad og toalett. En selvstendig boenhet har 

egen inngang, herunder inngang via hovedbruksenhets rom for kommunikasjon (inkludert trapp). En 

selvstendig boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for 

nybygg og eksisterende bygg. 

Denne definisjonen sett i sammenheng med 5.2.2 minstekrav til størrelse på hhv 35m2 i sone B og 

25m2 i sone A vil gjøre det vanskelig å etablere små hybelleiligheter med god bokvalitet i nye 

eneboliger og rekkehus. Dette er en viktig mulighet for mange unge familier som har behov 

for/ønsker utleie i en periode for å finansiere boligkjøpet. 

For Bodø som studentby er en slik innsnevring svært ugunstig da slike hybler og hybelleiligheter 

spesielt i Hunstad/Mørkved også er svært ettertraktet for studenter.  

 

§ 5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter  

Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter): 

• Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  

• Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  
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I sone A kan fordeling av boligstørrelser vurderes gjennom reguleringsplan hvis beliggenhet og 

konsept tilsier det.  

Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bodareal. I sone A er minstestørrelsen 25 m² 

BRA + bod-areal. 

Dette er vel en «Oslo-bestemmelse» som burde være helt unødvendig i Bodø, og særlig i sone B som 

omfatter et så stort og variert byutviklingsareal. Markedet i Bodø er begrenset og ganske oversiktlig, 

og balansen mellom store og små enheter regulerer seg relativt raskt etter behov og etterspørsel. 

 

§ 5.2.3 Bokvalitet  

Boliger skal ha god orientering med tanke på solforhold, dagslys, vind og lokalklima. Det skal være 

godt utsyn fra og innstråling av sol og dagslys til oppholdsrom. Tilsvarende skal det skjermes mot 

innsyn. Studentboliger som skal eies og driftes av en studentskipnad eller studentboligstiftelse kan 

baseres på andre funksjons- og kvalitetskrav enn fastsatt i kommuneplanens bestemmelser.  

Her er det stort rom for tolkning i forhold til hva god orientering, godt utsyn og gode solforhold 

representerer. Er det slik at boliger ikke vil tillates i Bodø fremover dersom de ikke har utsyn eller 

balkong mot syd eller vest og samtidig er skjermet mot vind?  

Klima er langt viktigere i Bodø enn i de fleste andre byer. Men kommunens fokus er mangelfull, siden 
det er langt viktigere med tilpasning til vind (både bolig, balkong og oppholdsareal ute) enn til direkte 
sol. Dagslysfaktoren gjelder jo fortsatt og er blitt lettere å forholde seg til de siste årene. Men i hele 
KPA er vindproblematikken knapt nok nevnt. Det burde vært et eget avsnitt og egne bestemmelser 
om konkrete vindanalyser (fra minst to dominerende vindretninger) i alle prosjekter med mer enn 5- 
6 etasjer. 

 

§ 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal- balkonger, altaner, terrasser mv. 

Innglassing av balkonger, altaner, terrasser mv. for privat uteopphold er tillatt hvis glasset kan åpnes 

og lukkes. Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig i prosjektet og integreres på en god 

estetisk måte i fasaden. Innglassede bygningsdeler skal ikke dominere fasadeuttrykket, og kan 

maksimalt utgjøre en tredjedel av total fasadeflate på angjeldende vegg. Hvis fasaden har flere 

eksisterende balkonger, altaner, terrasser mv. tillates det ikke enkeltvis innglassing. 

Innglassing av balkonger er noe mange ønsker, og tiltak som kan øke uteoppholdsarealets 

bruksområde og være god klimatilpasning. Det virker rart og kompliserende at KPA skal sette så 

detaljerte grenser for omfanget av dette.  

Vi ser at det kan være behov for å begrense at det innglassing skjer tilfeldig i enkelte bygg og 

leiligheter, men dette er likevel et forhold som bør defineres mer retningsgivende, og overlates til 

den enkelte detaljreguleringsplan eller byggesak når det kommer til konkrete bestemmelser  

Det er også viktig å se muligheten for at en større innglassing av vegger i forbindelse med 
rehabilitering av eldre bebyggelse kan fungere som effektive klimavegger i arbeidet med å få et 
positivt klimaregnsakp. I så måte kan en innglassing i enkelte situasjoner være et fornuftig grep i det 
grønne skiftet. 
Bestemmelsen viser igjen at kommunen ikke tar klimaet/vinden i Bodø på alvor. Nesten alle balkonger 
i Bodø vil ha en gunstig effekt av en innglassing som kan åpnes opp. Mange lavblokker har allerede 
fått en slik innglassing og effekten med tanke på bruk av balkongen er udiskutabel. Det bør derfor 
vurderes om formuleringen som er brukt virker på en hensiktsmessig måte. 
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Generelt 

Slik plandokumentets bestemmelser er utformet vil det primært være store firma, aktører/ 
eiendomsutviklere som har ressurser og tilstrekkelig samlet kompetanse til å lage reguleringsplaner 
og fremme prosjekter av en viss størrelse.  
De store aktørene vil vokse seg enda større enn i dag. 
Kommuneplanens arealdel er utformet så detaljert at den nærmest er å regne som en reguleringsplan 
men uten de nyansene som en bør ha når konkrete områder skal planlegges. Praksisen i kommunen 
er at KPA skal følges også når det utarbeides nye reguleringsplaner og da faller i realiteten plannivået 
som en detaljreguleringsplan er, bort. 
Reguleringsplanen har nærmest falt ned på det nivået som bebyggelsesplanene hadde før de som 
plannivå ble tatt ut av PBL. Dette oppfattes som svært negativt og vil ikke fremme bedre løsninger og 
god arkitektur som ligger som en intensjon i planen. 
Mye av dokumentasjonen og den skjønnsmessige vurderingen som saksbehandler skal gjøre vil kunne 
føre til at prosjekter blir svært uforutsigbare samtidig som saksbehandlingen i større grad kan preges 
av naboskapets ressurser, kjemien mellom saksbehandler og prosjekterende og ikke minst 
saksbehandlers kompetanse og forståelse av prosjektet. Så lenge kommunen ikke har dyktige 
arkitekter med prosjekteringserfaring i sin førsteskanse (byggesak) vil mange gode prosjekter stoppe 
opp eller aldri bli lansert. Spesielt når forhåndskonferansen som institutt er nedprioritert i kommunen 
som et fysisk møte for faglige drøftinger. 
Planen legger ikke opp til innovasjon og variasjon i det arkitektoniske formspråket. Dette gjelder 
spesielt for fritidsboliger der eksempelvis saltaket virker å trumfe andre interessante takformer. 
Planen ser ut til å være et ønske om å være den ideelle planen for den ideelle byen som er flat, solrik 
og vindstille og uten nevneverdig bebyggelse fra før. Den vil fremtvinge mye dokumentasjon, mye 
saksbehandling, mye frustrasjon, urettferdige avgjørelser og mange søknader om dispensasjon. 
At det ikke stilles krav om klimaanalyser (les vindanalyser) for all bebyggelse over 5-6 etasjer virker 
rart i en by som Bodø og da spesielt med tanke på ønsket om flere gode offentlige byrom. 
Det er også rart at planen ikke har fanget opp den nasjonale diskusjonen om mindre fritidsboliger 
(120m2 er jo ikke bærekraftig!) og trenden med å stille krav om delemodeller i nye hytteområder. 

 

Innspill og kommentarer har tatt utgangspunkt i et eget notat fra LinkPro AS med flere, 

men er bearbeidet med egne kommentarer og innspill fra undertegnede. 

 

 

Bodø, 19. Februar 2022,  

Sivilarkitekt MNAL Even Aursand 



FAU Østbyen skole 

                                                                                                           Bodø 20.2 2022 

 

 

Kommentar til kommuneplanens arealdel 2022-2034 

 

FAU ved Østbyen skole viser til forslaget i Barnehage og skolebehovsplanen 2022-2032 om å 
legge ned skolen. Noen av bakgrunnen ser ut til å kunne ligge i kommuneplanen, både ved 
delplanen for Hernes og ved arealdelen som nå har vært ute til høring.  

Sett fra oss som bor i denne sentrale delen av byen kjenner vi oss ikke igjen i de praktiske 
konsekvensene av de fine formuleringene som gis i kommuneplanens arealdel. Nærhet til 
skole og barnehager anser vi like viktige for innbyggere i Østbyen som for beboere i ny bydel 
en gang i fremtiden. 

Vi registrerer at kommuneplanens arealdel viderefører en endring som ble gjort i planen for 
2018-2030. Her ble arealformålet på plankartet for Østbyen skole endret fra offentlig 
tjenesteyting (SOSI kode 1160) til kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800). 
Østbyen er den eneste skolen i kommuneplanen som har fått en slik betegnelse. Dette åpner 
for at arealet kan anvendes til annet enn offentlig virksomhet, noe som gjør eiendommen 
mye mer attraktiv ved et eventuelt salg. Det er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan 
hvor skolen er regulert til offentlig tjenesteyting.  

FAU Østbyen ønsker at dette omtales nærmere planforslaget før det legges fram for 
bystyret. 

Vedlagt har vi formulert noen punkter som underbygger at forslaget om nedleggelse av 
Østbyen skole, også handler om byutvikling og kommuneplanens arealdel. 

 

Med hilsen 

 

Malin Kristiansen 

Leder FAU Østbyen skole 

 

 

 

 



Østbyen bydel - skole og barnehager har stor verdi for mange 

Notat fra FAU til kommuneplanens arealdel 20.2 2022 

En nedvurdert bydel 

FAU kan vise til mange års arbeid for å utvikle videre Østbyen skole som en viktig faktor for 
mange mennesker i denne sentralt lokaliserte bydelen i Bodø. Dette har vi omtalt tidligere i 
innspill til Bodø kommune i flere saker i 2021. 

Barnehage og skolebehovsplanen for 2022-2032 som nå er på høring foreslår at både 
Østbyen skole og Rensåsen barnehage legges ned. En konsekvens kan også bli at Norlandia 
Stadionparken barnehage legges ned. Begrunnelsen er utrolig nok ikke etterspørsel er for 
liten, tvert imot. Kapasitet skal tas ned her for å kunne fylle andre skoler og barnehager i 
andre deler av byen. 

Dette er en meget sentral bydel hvor flere tusen mennesker har nærhet til store 
arbeidsplasser, servicefunksjoner og kollektivtransport. Her er også et meget variert 
boligtilbud, med potensiale for langt flere boliger enn det kommunen angir i sine prognoser. 

I kommuneplanen savner vi en konsekvensanalyse for hele bydelen ved de negative 
endringene som foreslås. Hva vil egentlig kommunen med denne vekstkraftige og meget 
strategisk lokaliserte bydelen? Hvordan kan den spille en enda viktigere rolle i å tiltrekke seg 
nye innbyggere til kommunen? Ifølge SSBs prognoser tyder mye på at en videre vekst må 
komme ved innvandring. Østbyen er i denne sammenheng den bydelen med relativt flest 
innvandrere, noe som Østbyen skole også har en stor del av æren for. Hvordan vektlegges 
dette når kommuneplanens ideer utformes? 

Alt vil bli bedre i ny bydel  

Vi har samlet noen utsagn fra kommunale planer og saker som illustrerer det vi opplever 
som motstand mot videre utvikling av Østbyen som en god bydel å bo i for barnefamilier. 

13.11 2019 uttalte leder av Samfunnsutvalget Randolf Gryt til AN følgende: 

«– Det er nok bra mange som tenker at det kan være aktuelt å bygge på en annen tomt 
ettersom det er så trangt her. Denne skolen ligger nærmest ny by, der vi får et betydelig 
areal, sier Gryt. Han understreker at dette ikke er hans tanker. « 

De samme «tankene» kom til uttrykk i PS 132/ 2021. Dette var en sak som ble laget for å 
kunne utsette ytterligere en oppfølging av planarbeid som skulle forberede en 
investeringsbeslutning om Østbyen skole. I saken skrives det følgende: 

Gjennom å fylle opp den ledige kapasiteten i sentrum ved å legge ned Østbyen skole vil 
boligbygging rettet mot barnefamilier måtte skje i andre områder av byen hvor det er ledig 
kapasitet. 

Dette er et sterkt synspunkt om at tilrettelegging for boligformål for barnefamilier ikke kan 
gjøres i bydelen Østbyen. 



I samme sak er det vurdert de ulike alternativene for Østbyen skole. Ved alternativet 
nedleggelse er det skrevet følgende: 

«Løsningen vil gi mulighet til å se på ny skole i forbindelse med ny by – med en tomt som er 
bedre egnet til skoleformål, bl.a. med et større og bedre uteområde. Dette vil også stimulere 
til boligbygging i den nye bydelen.» 

Dette er et interessant utsagn. Østbyen skole nedvurderes til tross for at den har en unik 
sentrale beliggenhet og et uteareal pr. elev som ifølge skolebehovsplanen er av de største i 
kommunen. Utearealet kan bli stort ved at tennisbanene kan tas i bruk. Det siste omtalte 
også administrasjonen i en annen sammenheng. 

At den nye bydelen treng etterspørsel etter boliger brukes her som et argument for 
nedleggelse av Østbyen skole. 

I kommuneplanen sies det følgende om den NYE bydelen: «Som i resten av byområdene i 
Bodø skal utvikling av denne bydelen ha fokus på kompakt by der jobb, skole og andre 
dagligdagse gjøremål skal være i kort avstand til hjemmet. I tillegg skal det være kort vei til 
uteområder, parker og andre offentlige møteplasser. Boligprosjekter skal også stimuleres til 
å tilby et mangfold av boligtyper tilpasset ulike familiestørrelser og brukergrupper.»  

Alt dette finnes i Østbyen bydel. Hvorfor verdsettes det ikke ved at grunnleggende 
funksjoner tas bort? 

I økonomiplanen 2022-24 skrives det følgende: «Fremdrift er viktig for Bodø kommune, da 
det er krevende å planlegge for at utvikling fremover i hovedsak skal skje i ny bydel og dette 
tidspunktet flytter seg. Jo lengre frem i tid overtakelse skjer, jo større del av kommende 
utvikling må tas i dagens bydeler med konsekvenser for utviklingsverdi av ny bydel.»  

Alt tyder på at utviklingen av boliger med tilhørende servicefunksjoner i ny bydel vil ta mye 
lengre tid enn tidligere antatt. Dette er i liten grad berørt i kommuneplanen. De optimistiske 
målsettingene om 70 000 innbyggere i 2030 skal tydeligvis opprettholdes, iallfall for de som 
arbeider med visjoner. 

Det kan også se ut til at potensialet for boliger i eksisterende bydeler er større enn forventet. 
Dette tilsier at en policy som «tvinger» 80 prosent av ny boligbygging til ny bydel, kan bli 
kostbar. Det ansees normalt å være god kommuneøkonomi å utnytte kapasitet på arealer og 
infrastruktur. Vi savner en konsekvensanalyse for kommunal økonomi av ambisjonene som 
ligger til grunn i kommuneplanens ulike deler.  

Østbyen – mer enn en skolesak 

Dette lille notatet illustrer at saken om Østbyen skole dreier seg om mer enn bare en 
skolesak. Den er i høyeste grad en relevant brikke i en kommuneplan og i et 
byutviklingsperspektiv.  

FAU ønsker derfor at dette i mye større grad kommer fram i behandlingene av både 
barnehage-og skolebehovsplanen og i kommuneplanens arealdel som vi antar skal 
behandles første halvår. 
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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. 

 

Høringsuttalelse fra yrkesfiskere i Helligvær 

 

I spørsmålet om å drive med havbruk i Helligvær, ligger det nå et planforslag på høring med forslag 
om å sette av et område til akvakultur i Breisundet i Helligvær. 
 
For fiskermiljøet på Helligvær vil den negative betydningen av havbruk i Breisundet være begrenset. 
Svært lite næringsrelatert fiske foregår i området og har dermed ikke den store betydningen for 
fiskerne og fiskemottaket i Helligvær.  
 
Ut fra konsekvensutredningen til Bodø kommune hvor det vises til stor negativ konsekvens ovenfor 
naturressursene i dette området, er det flere feil og det er ikke tatt med oppdatert informasjon. 
 
Området Breisundet skiller seg ikke ut som noe bedre fiskeplass enn resten av områdene mellom 
øyene i Helligvær. Fiske etter sild i dette området har ikke funnet sted på mange år.  
Sporingsdata er å finne på båter ned til 8-9m og vil fortsatt vise lite meget liten aktivitet i Breisundet.  
Gyteområder og oppvekstområder for kysttorsk er viktige å bevare, men i områdene i og rundt 
Helligvær er det lite trolig at det er gode forhold for gyting da det er kraftig strøm i havet her. 
Havforskningsinstituttet har utført registrering av gyteområder nærmere fastlandet og i fjorder hvor 
det er mindre strøm og bedre forhold for gyting. Registreringene av gyteområder rundt Helligvær er 
utført i 1999 etter registrering av fisk fra fiskere med rennende rogn. Når en torsk blir dradd opp fra 
dypet utvider svømmeblæren seg og vil presse på bukinnholdet i fisken og kan utløse rennende rogn 
på en gyteklar torsk på jakt etter gyteområde.  
 
Et flertall av yrkesfiskerne i Helligvær stiller seg positiv til at det avsettes et område til akvakultur i 
Breisundet i Helligvær. Lokalbefolkningen, fiskemottaket i Helligvær og Lofoten Sjøprodukter AS har 
fremforhandlet en avtale som gir store ringvirkninger og vekst i lokalsamfunnet. 
 
 
 

Mvh. 

Andreas Olsen, Emer Kamil, Øyvind Olsen, Svenn-Magnus Olsen, Oddbjørn Olsen, Dag Rånes, Kurt-
Ove Andersen, Marius Rånes, Eirik Rånes, Sigurd Johansen, Morten Johansen, Øystein Rånes, Ole-
Martin Hansen 
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Innsigelse til planforslag - høring og offentlig ettersyn - 
Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 - Bodø kommune  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til brev fra Bodø kommune datert 07.01.2022, med 
uttalelsesfrist 20.02.2022. 
 
Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse til etablering areal til akvakultur i Breisundet på 
Helligvær på bakgrunn av områdets verdi som gyteområde og dens økologiske funksjon. 
 
Fiskeridirektoratet vurderer at planforslaget som er på høring kommer i konflikt med 
fiskeriinteresser som er av regional betydning, jamfør plan- og bygningsloven § 5-4 og 
rundskriv H-2/14. 
 
Fiskeridirektoratets rolle i planarbeid 
Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet 
gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. 
Samfunnsoppdraget overlapper i stor grad med FNs bærekraftsmål nummer 14 «Bevare og 
bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Vi skal 
ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planarbeid. 
 
Fiskeridirektoratet uttalte seg til varsel om oppstart av planarbeidet og høring av planprogram i 
brev datert 26.05.2021. 
 
Vurdering av planforslaget 
Sjøområdene i Bodø kommune var opprinnelig ikke en del av rulleringen av planen. Lokaliteten 
Breisundet ble tatt inn i planprogrammet etter varsel om oppstart. Fiskeridirektoratet region 
Nordland frarådet at det tilrettelegges for etablering av akvakultur ved denne lokaliteten i brev 
av 26.05.2021. Gjeldende arealplan for sjøområdene i kommunen ble vedtatt i 2018. Som 
beskrevet av kommunen ble det den gang gjort en grundig gjennomgang av sjøarealene for å få 
bedre forutsigbarhet og styring på akvakultur og ivareta hensyn til fiske, friluftsliv og 
naturverdier på en bedre måte. Kommunen har etter gjennomgang av innspill, vurdering opp 
mot interesser og bruk av området vurdert at etablering av akvakultur i det aktuelle området vil 
gi vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold både i sjøen og på land samt at tiltaket vil 
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berøre gyteområde og et lokalt viktig fiskeområde. Den faglige vurderingen er at området ikke 
bør tas inn i kommuneplanen, men forslaget sendes på høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 
 
I planbeskrivelsen heter det at akvakultur skal plasseres der det er gode forhold og hvor det ikke 
er noen vesentlige interessekonflikter. 
 
Breisundet – Innsigelse 
Det aktuelle området i Breisundet (figur 1) var i planen som var gjeldende før 2018 avsatt til 
flerbruksområde hvor både fiske og akvakultur inngikk. I 2018 ble akvakultur tatt ut av dette 
område og er i gjeldende plan avsatt til hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag, NFFF 
(flerbruksområder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske), og det åpnes ikke for akvakultur 
innenfor disse områdene. Tiltak eller inngrep i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, 
er ikke tillatt. 
 
I 2017 ble det søkt om etablering av akvakultur i Breisundet. Fiskeridirektoratet region 
Nordland uttalte seg i saken i brev av 08.03.2019 til Nordland fylkeskommune. Det ble i 2005 
kartlagt gyteområde i Breisundet (figur 2), men ved en inkurie er dette området falt ut av vår 
kartløsning. På bakgrunn av Fiskeridirektoratets kartlegging av gyteområdet i Breidsundet, 
områdets bruksverdi som fiskeplass og gyteområdets økologiske funksjon, frarådet 
Fiskeridirektoratet region Nordland at søknaden om ny akvakulturlokalitet i Breidsundet skulle 
innvilges. Nordland fylkeskommune gav i brev av 22.05.2019 avslag på søknaden om etablering 
av akvakultur i Breisundet. Bodø kommune behandlet saken politisk i Formannskapet og kom til 
at etablering av oppdrettsanlegg i Breidsundet ville være konfliktfylt i forhold til etablert 
næringsliv og lokalbefolkningens bruk av området, og anbefalte dermed at det ikke skulle 
etableres akvakulturanlegg i Breisundet. 
 

 
Figur 1. Akvakulturområdet "Breisundet" (rosa) i plankart 

Plansituasjon 
Formål i gjeldende arealplan for det omsøkte arealet er «Bruk og vern av sjø og vassdrag». I en 
ordinær rullering av sjøarealene ville Fiskeridirektoratet spilt inn at vi anbefaler at 
ressursområder som gyteområder avsettes under arealformålet “bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone” og underformål “fiske”, jf. Pbl. § 11-7 nr. 6 i kommuneplanens 
arealdel og § 12-5 nr. 6 i reguleringsplan. Slik som de omkringliggende gyteområdene er avsatt 
(figur 1 og 2). Eventuelt kan slike områder/felt settes av til fiske i kombinasjon med andre 
formål som ikke har negativ effekt for kysttorsk. I gyteområder er det viktig at eventuelle andre 
formål ikke legger til rette for aktivitet/tiltak som er vesentlig til hinder for utøvelsen av fisket. 
Fiskeridirektoratet tilrår at etablering av akvakulturanlegg for både torsk og laks legges utenom 
gyteområder. 
 

Figur 2. Opprinnelig kartlagte gyteområder på Helligvær.
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Fiskeriinteresser i området 
Fiske- og ressursområdene i Bodø kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i samarbeid med 
lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av yrkesfiskere. Dataene vi har 
for området rundt akvakulturarealet er innhentet i 2005. Fiskeridataene er lagt inn i 
Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider: 
https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  
 
Det aktuelle akvakulturområdet (figur 1) som er spilt inn i planen overlapper med et 
gyteområde (figur 2). I tillegg er det kartlagt gyteområder for torsk vest og sør for Helligvær, 
samt i Helligværsundet (figur 3). I vårt registreringsarbeid er gyteområder definert som 
områder der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. Bevaring av gyteområder er et viktig 
tiltak for å bevare marint biologisk mangfold. Gyteområdene er ofte også beiteområder og 
vandringsruter som medfører økt fiskekonsentrasjon og dermed bedre fangstmuligheter enn 
andre sjøområder, og utmerker seg i fangstsammenheng. 
 
Torsk er en av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge, men kysttorskbestandene har 
minsket over de siste tiårene. Her er det forskjeller langs kysten, men samlet sett er bestandene i 
dårlig forfatning. Fiskeridirektoratet har særlig fokus på gyteområder for kysttorsk og vi 
fraråder derfor aktivitet/tiltak i disse områdene som kan ha negativ effekt for kysttorsk. Dette 
begrunnes også med at gyteområdene ofte også er de viktigste fiskeområdene. 
 
Sporing og sluttseddeldata fra området tyder på at det er en del fiskeriaktivitet overlappende 
med det aktuelle akvakulturområdet i Breisundet, hovedsakelig på sommeren. Det er registrert 
fiske med hovedsakelig line, men også noe spor av fiske med juksa/pilk. Det er registrert fiskes 
etter torsk, brosme, kveite og sei i området. Men vi gjør oppmerksom på at det per i dag ikke er 
pålagt for fartøy under 15 meter å ha AIS. Størsteparten av fiskeflåten er under 15 meter, og det 
er ikke usannsynlig at det er mer fiskeriaktivitet i området enn det som fremkommer av 
sporingsdataene. 
 
Ifølge Bodø Fiskarlag har Breisundet alltid vært et yndet område for fortøyning/låssetting av 
fisk under sildefiske, makrell og sei. Breisundet er ifølge lokale fiskere også et viktig 
oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe, i tillegg til at det har vært fisket mye sild i 
dette sundet. 
 

https://kart.fiskeridir.no/fiskeri
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Figur 3. Kystnære fiskeridata i området rundt Helligvær. 

Miljødirektoratet har kartlagt marine naturtyper i området1 (figur 4). Akvakulturområdet vil 
overlappe med et svært viktig skjellsandområde, samt at det er kartlagt flere mindre felt med 
skjellsand nordøst og nordvest for området som er verdisatt som viktige. Skjellsand er et habitat 
som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og som fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere 
fiskearter. I tillegg benytter større krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser og ved 
skallskifte, de finner også matgrunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs 
innenfor overskuelige tidsrammer. 
 
Det er også kartlagt flere større tareskogforekomster i området. Det er to viktige forekomster 
som delvis overlapper med akvakulturområdet i den nordvestlige avgrensningen og i sør. Det er 
også kartlagt en svært viktig forekomst nord for arealet, rundt Remskjæran. Tareskogen har en 
grunnleggende betydning for det assosierte plante- og dyrelivet. Det er yngle- og 
oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtdyrene og  krepsdyrene i tareskogen er 
viktige som næringsdyr for en rekke arter. Noen fuglearter benytter også tareskogen som 
matfat. Mangfoldet i tareskogen er svært stort med forskjellige fastsittende alger og dyr som 
vokser på stilkene og festeorganene, mens frittlevende dyr finnes på stilkene, festeorganene og i 
algene som vokser på stilkene. Det biologiske mangfoldet i skogen er svært stort og tareskogen 
bidrar også med å binde karbondioksid. 
 

 
1 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 
Revidert 2007. 51 s 
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Figur 4. Marine naturtyper i området rundt "Breisundet". Svarte felt: skjellsandområder, brune felt: tareskogforekomster. 

Konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen viser at etablering av akvakultur i Breisundet vil ha middels negativ 
konsekvens for naturmangfoldet og stor negativ konsekvens for fiskeri. Den faglige vurderingen 
av tiltaket er at området ikke bør tas inn i kommuneplanen.  
 
Vurdering 
Fiskeridirektoratet region Nordland opprettholder vår fraråding av 26.05.2021 mot etablering 
av akvakultur i Breisundet. Akvakultur er på grunn av sin form ekskluderende for annen bruk av 
området. Det er forbud for ferdsel og forbud mot fiske, henholdsvis 20 og 100 meter fra ethvert 
akvakulturanlegg jf. Akvakulturdriftforskriften §18. Vi vurderer at det er vesentlige 
interessekonflikter med fiskeri, men vurderer at utøvelsen er av lokal betydning. 
 
Ved Fiskeridirektoratets kartlegging av ressursområder, som gyteområder, gjøres det ikke en 
verdivurdering av området. Kysttorsken er under press og reguleringene til nå har ikke strekt til 
for å få opp bestanden. Det er ønskelig fra Nærings- og fiskeridepartementet å styrke 
kysttorskvernet i nord for å bygge opp bestanden igjen2. Aktive gyteområder er et resultat av 
artens evolusjonære historie på den måten at her har gytingen med påfølgende overlevelse av 
egg, larver og yngel vært vellykket. Et fungerende gyteområde vil også være avhengig av gode 
oppvekstområder i nærheten. De nærliggende marine naturtypene, skjellsand og tareskog, 
utøver disse økosystemtjenestene. Uten produktive områder for rekruttering vil mengden fisk i 
kystsonen over tid kunne bli redusert. Egg og larver er følsomme livsstadier, og det er derfor 
viktig at de tilbys best mulig miljøforhold. Om lokal ungfisk ikke får mulighet til å vokse opp, vil 
få av disse fiskene nå gytemoden alder og mengden gytefisk vil kunne avta. For å kunne høste av 
fiskeressursene på en bærekraftig måte er det viktig at vi tar vare på produktive områder for 
rekruttering. For å forvalte bestander av fisk på en bærekraftig måte er det ikke bare viktig å 
regulere uttaket, men også beskytte bestandens gyteområder. På bakgrunn av at kysttorsken er 

 
2 Regjeringen.no. «Varsler flere tiltak for kysttorsken i nord.» Pressemelding av dato 29.10.2020. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/varsler-flere-tiltak-for-kysttorsken-i-nord/id2780008/ 



Vår referanse: 21/5786

Side: 6/7

en av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge, samt artens behov for gjenoppbygging 
vurderer vi at hensynet til gyteområdet er av vesentlig regional betydning, og fremmer på 
bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget iht. Pbl. § 5-4 første ledd. 
 
Det er beklagelig at vår kartlegging av gyteområdet i Breisundet ved en inkurie har falt bort fra 
vår kartløsning, vi jobber med å få dette på plass igjen. Men selv om dette ikke fremkommer i vår 
kartløsning forandrer ikke det at det er et ressursområde der i form av et gyteområde der som 
må hensyntas.   
 
Om videre planprosess 
I samsvar med samordningen av statlige innsigelser, sender Fiskeridirektoratet dette brevet til 
Statsforvalteren i Nordland. 
 
Fiskeridirektoratet imøteser videre dialog med statsforvalteren og kommunen om de delene av 
planen som vi har fremmet innsigelse til. 
 
Ved videre kontakt i saken, vær vennlig å vise til vårt saksnr. 21/5786 og benytte e-post-
adressen postmottak@fiskeridir.no.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Janne Andersen 
regiondirektør 
 
Silje Svendsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Bodø kommune - Breisundet - svar på henvendelse om fiskeridata  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Bodø kommune datert 21.03.2022. 
Bodø kommune ber om vår vurdering av informasjonen som er kommet inn i planprosessen ved 
rullering av Bodø kommunes arealplan. Vi viser og til vår fraråding til dispensasjon av 
26.05.2021, og innsigelse til planen av 03.02.2022.  
 
Innkommende merknader 
Fiskeridirektoratet region Nordland er kjent med at det fremkommer motstridende informasjon 
om Breisundet i forhold til områdets naturmiljø og områdets bruksverdi for fiskeriene. Vi vil 
belyse de forhold som berører de interessene direktoratet er satt til å ivareta.  
 
Breisundet som ressursområde (gyteområde) 
Breisundet var opprinnelig kartlagt som et gyteområde for torsk. Som beskrevet i vår innsigelse 
er dette ved en inkurie falt bort fra vår kartløsning. Men selv om dette ikke fremkommer i vår 
kartløsning forandrer ikke det at det er kartlagt et ressursområde der i form av et gyteområde 
som må hensyntas. Vi erkjenner at våre data fra området er relativt gamle, fra 2005, men vi har 
ingen grunn til å tro at områdets egenskaper og egnethet som gyteområde har endret seg.  
 
Gyteområder og gytefelt 
I Fiskeridirektoratets kartportal, Yggdrasil, fremkommer kartlagene gyteområder og gytefelt 
torsk MB. Gyteområder er Fiskeridirektoratets kartlegginger, og gytefelt er kartlagt av 
Havforskningsinstituttet (HI). Fiskeridirektoratet kartlegger fiske- og ressursområdene i 
samarbeid med lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av yrkesfiskere. 
Gyteområder er definert som områder der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. HI har 
ved å gjennomføre eggtrekk og ved bruk av strømmodeller kartlagt gytefelt for kysttorsk langs 
kysten1. I vår kartportal er det nylig kommet inn et nytt kartlag som i tillegg til HIs kartlagte 
gytefelt også viser hvilke områder HI har kartlagt (dekningskart). Kartlaget viser området HI har 
undersøkt for datasettet gytefelt torsk MB. Dette er laget ved å legge på en buffersone rundt alle 
stasjoner HI bruker for å trekke prøver, der disse regnes som representative. Dekningskartet har 
som hensikt å hjelpe og vurdere om grunnlaget for at et område ikke har gytefelt er at det ikke 
er undersøkt, eller at området er undersøkt men at tilstrekkelig mengde egg ikke var tilstede for 

 
1 Havforskningsinstituttet 2013. Kartlegging av gytefelt, Gytefelt for kysttorsk. Rapport: Fisken og havet 1-
2013. 43 s 

 

Bodø Kommune 
Att:  Ingvild Gabrielsen 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Nordland     

Saksbehandler: Silje Svendsen 

Telefon: 91125622 

Vår referanse: 21/5786 

Deres referanse: 2020/5962  

Dato: 29.03.2022 

 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4b22481a36c14dbca4e4def930647924


Vår referanse: 21/5786

Side: 2/5

å kunne klassifisere området som et gytefelt. I området rundt Helligvær har ikke HI gjort 
kartlegginger, og det er følgelig ikke vært grunnlag for kartlegging av gytefelt for kysttorsk i 
Breisundet (figur 1). Mangel på gytefelt ved Helligvær/Breisundet er altså på grunn av at HI ikke 
har undersøkt området. I mange tilfeller er det god overlapp mellom HIs kartlagte gytefelt og de 
intervjubaserte gyteområdene gjennomført av Fiskeridirektoratet. I områder der det ikke er 
gjennomført feltundersøkelser av HI vil de intervjubaserte gyteområdene representere best 
tilgjengelige kunnskap. 
 

 
Figur 1. Havforskningsinstituttets kartlegging av gytefelt for kysttorsk og deres dekningskart for området rundt 
Bodø/Helligvær. 

Arter som gyter på gyteområdet 
Vi er kjent med at det diskuteres hvilke arter som benytter Breisundet som gyteområde. Vi har 
vært i kontakt med brukere av området som også deltok på kartleggingen i 2005. Vi har fått 
oppgitt at det ved det aktuelle gyteområdet i Breisundet gyter både kysttorsk og nordøstarktisk 
torsk (skrei). Helligvær ligger innenfor utbredelsesområdet til kysttorsk og noe utenfor de 
kjente gyteområdene for skrei (figur 2). Men vi vet at skreien også gyter utenfor de mest brukte 
gyteområdene for skrei i Lofoten/Vesterålen og kan gyte langs kysten og mye lengre sør enn 
Nordland. Skreien gyter i frie vannmasser og både egg og larver driver med strømmen inn i 
Barentshavet, og yngelen bunnslår seg der seint på høsten2. Kysttorskyngel bunnslår på svært 
grunt vann (0–20 meter) og vandrer sjelden ned på dypere vann før den er to år gammel3. Helt i 
nærheten av gyteområdet har Miljødirektoratet kartlagt marine naturtyper som blant annet yter 
økosystemtjenester som gyte- og oppvekstområder for arter som blant annet kysttorsk4. Det er 

 
2 Havforskningsinstituttet. «Tema: Torsk – nordøstarktisk (skrei)» Hentet 10. februar 2022 frå 
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei  
3 Havforskningsinstituttet. «Tema: Kysttorsk – nord for 62°N». Hentet 10. februar 2022 fra 
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/kysttorsk-nord-for-62n  
4 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 
Revidert 2007. 51 s 
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fremdeles uklart hvordan og hvorvidt pelagisk avkom fra de to bestandene, når de forekommer 
på samme gyteplass, har ulike sprednings- og bunnslåingsmønstre. Men det er velkjent, og også 
kartlagt av Fiskeridirektoratet, at det er gyteområder hvor kysttorsk og skrei opptrer samtidig i 
gytesesongen. Disse gyteområdene er ofte mer eksponert og ikke typiske gyteområder for 
kysttorsk inne i fjordsystemer med høy grad av retensjon (tilbakeholdelse). Det er også velkjent 
at disse to bestandene, skrei og kysttorsk, skiller seg genetisk fra hverandre og opprettholder to 
sameksisterende økotyper5. 
 

 
Figur 2. Utbredelse og gyteområder m.m. for skrei (til venstre) og kysttorsk (til høyre)6. 

Aktive gyteområder er et resultat av artens evolusjonære historie på den måten at her har 
gytingen med påfølgende overlevelse av egg, larver og yngel vært vellykket. For å kunne høste av 
fiskeressursene på en bærekraftig måte er det viktig at vi tar vare på produktive områder for 
rekruttering, altså gyteområder. Hvis ikke vil mengde fisk i kystsona bli redusert. Bestanden av 
kysttorsken nord for 67°N lå under full reproduksjonskapasitet i 2021 og det er anbefalt 
utarbeidelse av en ny gjennoppbyggingsplan for bestanden7.  
 
Breisundets bruksverdi for fiskeriinteressene 
Som beskrevet i vår innsigelse i saken, vurderer vi utøvelsen av fiskeriene i området å være av 
lokal bruk og verdi. Vi frarådet etablering av akvakultur i Breisundet på grunn av fortrengelse av 
fiskeriene, men innsigelsen er på bakgrunn av områdets verdi som gyteområde og dens 
økologiske funksjon. 
 
Ved en ordinær rullering av sjøarealene ville Fiskeridirektoratet spilt inn at vi anbefaler at 
ressursområder som gyteområder avsettes under arealformålet “bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone” og underformål “fiske”, jf. Pbl. § 11-7 nr. 6 i kommuneplanens 
arealdel og § 12-5 nr. 6 i reguleringsplan. Slik som de omkringliggende gyteområdene er avsatt. 
Eventuelt kan slike områder/felt settes av til fiske i kombinasjon med andre formål som ikke har 
negativ effekt for gyteområdets funksjon. Fiskeridirektoratet tilrår at etablering av 
akvakulturanlegg legges utenom 

 
5 Berg P.R. et al. (2016). Three chromosomal rearrangements promote genomic divergence between 
migratory and stationary ecotypes of Atlantic cod. Scientific Reports 6, 12. 
6 Havforskningsinstituttet. «Tema: Kysttorsk – nord for 62°N» og «Tema: Torsk – nordøstarktisk (skrei)» 
Hentet 28. mars 2022 fra https://www.hi.no/hi/temasider/arter/kysttorsk-nord-for-62n og 
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei  
7 Havforskningsinstituttet. «Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N. Revidert». Hentet 25. mars 2022 fra 
https://www.hi.no/hi/radgivning/kvoterad/2022/kysttorsk-nord-for-67n-revidert  

https://www.hi.no/hi/temasider/arter/kysttorsk-nord-for-62n
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei
https://www.hi.no/hi/radgivning/kvoterad/2022/kysttorsk-nord-for-67n-revidert
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gyteområder. 
 
Oppsummering 
Fiskerienes bruksområder kan endre seg over tid, men fiskerienes ressursområder (i 
foreliggende sak, et gyteområde) anser vi som å være stabile. Det er ingen ting som tilsier at 
områdets egenskaper og egnethet som gyteområde for torsk har endret seg siden vår 
kartlegging i 2005. 
 
Fiskeridirektoratet arbeider for å fremme både fiskeri- og akvakulturnæringene. Der er en 
krevende oppgave å vekte hensynet til blant annet vill fisk, særlig hensynet til de truede 
bestandene av kysttorsk, opp mot ønsket vekst i akvakulturnæringen. 
 
Etter vår vurdering fremkommer det ikke informasjon i de innkomne innspillene som endrer vår 
tidligere vurdering av saken. Ut fra de interessene Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta 
opprettholder vi med dette vår tidligere innsigelse til etablering av akvakultur ved lokalitet 
Breisundet i Bodø kommune. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Dekkerhus 
seksjonssjef 
 
Silje Svendsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø 
2022-2034 
 
Viser til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune av 07.01.2022.  

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven. Vi 
har utarbeidet en veileder ‘Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging’. Veilederen kan lastes ned fra 
Forsvarsbyggs nettsider: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 

Innspill til oppstart er innarbeidet 
Slik vi vurderer det har Bodø kommune ved behandling av kommuneplanens arealdel innarbeidet våre innspill 
gitt til oppstart av kommuneplanarbeidet i brev av 18.11.2020. Vi er svært godt fornøyd med at Forsvarets 
skyte- og øvingsfelt i sjø N2 og N3, som delvis ligger i Bodø kommune, nå er innarbeidet på plankartet og i 
bestemmelsene.  

Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Forsvarsdepartementet (FD) nylig har hatt forslag til ny forskrift 
om skyte- og øvingsfelt i sjø ute på høring. Feltene N2 og N3 er foreslått videreført. Ny forskrift er foreløpig ikke 
vedtatt.  

Stormyrteigen skytebane 
Ved nærmere gjennomgang av plankartet ser vi at Stormyrteigen skytebane på gnr/bnr 92/16 m.fl. ser ut til å 
være angitt med arealformål Forsvaret «Skytefelt/øvingsområde» og hensynssone H380 «Sone for militær 
virksomhet». Den aktuelle eiendommen er ikke eid av Forsvaret, og gjeldende avtale med Saltstraumen 
skytterlag gikk ut i 2018. Bakgrunnen for at arealet står med arealformål «Forsvaret» har sannsynligvis 
sammenheng med at Forsvaret har brukt anlegget og bidratt med finansering for 
nyanlegg/utvidelse/istandsetting i perioden 1996-1998.   

På lik linje med andre sivile skytebaner bør også denne eiendommen ha arealformål «idrettsanlegg» med 
hensynssone «skytebane». Det vil være i tråd med hvordan mange andre sivile skytebaner er regulert på 
kommuneplannivå, også der hvor Forsvaret er en av brukerne gjennom avtaler med lokale skytterlag. 
Alternativt bør det kunne vurderes «LNFR» som arealformål og «skytebane» som hensynssone. Vi ser ikke at en 
endring til sivilt planformål vil legge begrensninger på Forsvarets mulighet til å bruke anlegget etter eventuelle 
fremtidige avtaler med Saltstraumen skytterlag.  

Bjørn Bergesen  
Leder arealplan  

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

25.01.2022 2012/5740-57/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Bodø kommune 
 
Postboks 319 
8001 BODØ 

Tor-Erik Jule Lian 
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Eiendomsforvaltning  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Bodø kommune 

Byutvikling 

Postboks 319 

8001 BODØ 

         Bodø, 20.02.2022 

Att: Ingvild Gabrielsen 

postmottak@bodo.kommune.no 

ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no  

mats.marthinussen@bodo.kommune.no 

 

 

HØRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020/5962  

Innspill 

Fortidsminneforeningen Nordland avdeling er kjent med at det er lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn forslag til kommuneplanens arealdel – KPA. 

Vi er blitt kjent med at Kulturkontoret i Bodø kommune har fremmet forslag til hensynssoner 

bevaring kulturmiljø i forbindelse med ny KPA. Disse synes ikke vurdert eller ivaretatt i forslaget ny 

KPA.  

Vi vil i denne sammenheng spesielt be om at de viktige bygningsmiljøene på Ljønes, Oldereid, Misvær 

Nedre, Misvær Øvre og Givær blir ivaretatt gjennom Kommuneplanens arealdel som hensynssone 

H570 Bevaring kulturmiljø. 

Vi viser for øvrig til vårt innspill datert 07.01.2022 til høring av planprogram plan for kulturarven.  

 

Med hilsen 

For Fortidsminneforeningen Nordland avdeling 

 

Gisle Jakhelln 

Antikvarisk utvalg 

 

Kopi: 

Kulturminner i Nordland,  

Kultur- og miljøavdelingen, Nordland fylkeskommune 

 



From: Svein-Roar Aas[post@aasgardr.no]
Sent: 16.12.2021 15:31:56
To: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no]
Cc: Firmapost[post@bodororservice.no]
Subject: Bodø kommunes arealplan 2022-2034 - Hyttefelt Landegode fra Fritidsbebyggelse H20 
til LNFR med stredt fritidsbebyggelse 
Viser til dagens telefonsamtale på vegne av min klient Frank Lekanger, og hans samtale og e-
post korrespondanse med deg inntatt under.
Han har fritidsbolig innenfor område på Landegode i dag avsatt til fritidsbebyggelse H20.
I medhold av Bodø kommune sin arealplan for 2022-2034, som nå er vedtatt av kommunestyret 
for offentlig høring - er området H20 avsatt som LNFR-område.
Av innspill fra Landegode velforening fremgår at de ikke har fått med seg at området H20 får 
nytt arealformål da det forutsettes at blant annet angjeldende område fortsatt vil være avsatt til 
fritidsbebyggelse. 
Vi oppfattet samtalen av i dag slik at det for angjeldende hytteområde er - bedre og mer riktig - 
å legge inn arealformålet LNFR - spredt fritidsbebyggelse i stedet for en ren LNFR kategori, samt 
at vi ble enige om at dette loggføres i din - saksbehandlers - huskeliste/notat slik at mer presist 
arealformål ikke går i glemmeboken i forbindelse med gjennomgang av høringsinnspill og 
påfølgende revisjon.
Vi anmoder i denne forbindelse om at denne e-posten linkes til din loggføring med anmodning 
om at det for arealformålet LNFR - spredt fritidsbebyggelse også åpnes opp for følgende:
At det avklares at hyttene kan bygges oppad til 120 m2
At det kan oppføres 3 hytter til som det allerede er avsatt tomt for og som er under prosess for 
oppføring
At det åpnes opp for tillatelse til allerede tinglyst adkomst/vegrett til alle hyttene i hyttefeltet jf. 
jordskifterettens avgjørelse
At det gis mulighet til anneks/uthus/grillhytte/lysthus oppad til 20 m2
Eventuelt annet som det er vanlig å åpne opp for under arealformålet LNFR - spredt 
fritidsbebyggelse
Vi minner ydmykt om at eventuell endring til det bedre for hytteeierne ikke nødvendigvis 
påkrever ny høring jf. forvaltningslovens bestemmelser om omgjøring til gunst, i fall dette blir et 
moment mot angjeldende presisering av arealformål.
Også setter vi stor pris på om det sendes varsel til Frank Lekanger når arealplanen sendes på 
offentlig høring.
Vi takker igjen for samtalen og det er svært tillitsvekkende å bli møtt med slik forståelse som her 
er av stor betydning for alle hytteeiere innenfor område for eksisterende fritidsbebyggelse H20.
Kopi til Hr. Frank Lekanger.
Med vennlig hilsen,
Svein-Roar Aas
Advokat
Mob. 468 86 243
Advokatfirmaet Aasgardr AS
Org.nr. 922293635 
Denne e-posten kan inneholde personopplysninger og/eller annen informasjon som skal 
unntas offentligheten etter norsk lov, eller i medhold av norsk lov. Om du ikke er riktig 



mottaker av denne e-posten, så ber vi om at e-posten videresendes til riktig mottaker om 
mulig og at avsender informeres – uten ugrunnet opphold. 
  
This e-mail may contain personal information and/or other non public information that is 
protected by Norwegian law, or protected in accordance with Norwegian law. If you are 
not the correct recipient, please forward this e-mail to the correct recipient if possible 
and inform the sender of this e-mail - without any delay.

 
 
 
Med hilsen
Bodø Rørservice AS
Frank Lekanger
Mail: firmapost@bodororservice.no
Tlf: 75511760
Tlf: 99614819
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Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Frode Kletteng 

 

Navn: Frode Kletteng 

Adresse: Fitjanveien 17, 8050 Tverlandet 

Epost: frodekle@hotmail.com 

Dato: 19.02.2022 11:55:34 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttalelse:  

Vi ble i helga gjort oppmerksom på foreslåtte endringer i kommuneplanen for områder på Odereid 

og Kletteng (Solbakken). Dette er planer vi ikke har vært kjent med tidligere. 

Vi ønsker å stoppe planen for området på Kletteng, av følgende grunner: 

• Deler av dette området går inn på areal eid av Frode Kletteng Gnr 210 Bnr 2. 

• Tilgang til området går gjennom arealer eid av Stig Kletteng Gnr 210 Bnr. 1 og Frode Kletteng 

Gnr 210 Bnr 2. Ingen ønsker om vei gjennom disse tomtene. 

• Området Kletteng/Haukåsen inneholder et yrende dyre- og fugleliv. 

• Det er mange historiske spor i området, fra gamle veier til bygg og rester av bygg. 

• Veien opp fra Kletteng til Solbakken er gammel, og det er fare for den kan rase ut. 

• Viser til tidligere planer for hyttefelt på Solbakken, arbeidet med i perioden 2008-2011, der 

planene ble stoppet av samme grunner. 



Fra: Geir Jostein Sandmo[Geir.Jostein.Sandmo@bondelaget.no]
Sendt: 18.02.2022 14:03:21
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Geir Jostein Sandmo[Geir.Jostein.Sandmo@bondelaget.no];
Tittel: Kommuneplanens arealdel for Bodø - høringsinnspill Att 2020/5962 

Att: 2020/5962
 
 
Hei!
 
Det vises til utsendt materiale i forbindelse med kommunens utarbeiding av kommuneplanens arealdel 
for Bodø kommune.
 
Jeg kan ikke se at min hytte på Valnes (Skivika 73, gnr 110, bnr. 63) og tilhørende naust (gnr. 110/62) er 
inntegnet som fritidsbebyggelse på planforslaget.
 
Det er gitt byggetillatelse på dem begge og jeg legger til grunn at dette blir korrigert i den videre 
planbehandlingen.
 
Jeg ber om å bli informert om den videre behandling av mitt innspill/klage (jfr forvaltningslovens 
bestemmelser).
 
 
Med vennlig hilsen
 
Geir Jostein Sandmo
Grunneier



 

 

 
 
 

GNIST ARKITEKTER AS 
Post – Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norway 

Besøk - Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norway 
 

    +47 480 33 455    www.gnistark.no    org.nr. – NO913 128 788 MVA 
 

Høyringssvar til Kommuneplanens 
arealdel 2022 - 2034 
Gnist arkitekter AS 
 

Generelt 
Ein ting som går att i heile dokumentet er ulike omgrep for om noko er ein regel eller noko som er tilrådd. Formuleringar 
som «skal som hovedregel», «primært» og «tillates normalt ikke» skal sikkert tyda nokså det same, men det er ikkje alltid lett 
å veta. Det er òg vanskeleg å tyda kor bindande desse paragrafane er. 

Me føreslår at formuleringane er meir konsekvente, som til dømes «skal» og «bør», og at dokumentet i starten gjer tydeleg 
greie for korleis desse omgrepa skal tolkast. Det bør òg vera heilt eintydig kva krav kommunen stiller til dokumentasjon og 
utgreiingar viss nokon vil avvika frå «bør»-krava. 

 

1.7.1 Støy 
Me forstår intensjonen med paragrafen, men me er ikkje sikre på om denne paragrafen gjev den effekten som kommunen vil 
oppnå, i alle fall ikkje utan å føra med seg uheldige konsekvensar på andre område. Reglane her vil til dømes ofte føra til at 
alle soveromma må samlast langs éin fasade, og at opphaldsromma gjerne berre får lys frå éi side. Og korleis vil desse 
reglane fungera i ein sentrumssituasjon der ein får støy frå fleire sider? Føringane i T-1442 kan sikra at bukvaliteten ikkje vert 
redusert av støy, men slik me ser det legg denne rettleiaren føringar som gjev dårlegare bukvalitet på andre område, slik 
som dagslys og planløysingar. 

T-1442 er godt eigna som retningslinjer til reguleringsplanar, men me er ikkje sikre på om denne er like godt eigna i eit så 
generelt dokument som ein kommuneplan. 

 

1.13 Karbonrike naturtypar 
Paragraf 1.13 i planforslaget viser til temakart 15 som ei oversikt over karbonrike naturtypar. I fleire tilfelle kan det vera avvik 
frå kart og terreng, til dømes ved at eit myrområde på kartet tidlegare har vorte drenert eller at eit myrområde i terrenget 
ikkje er registrert på kartet. Me føreslår derfor at paragrafen seier tydeleg at kartet berre er rettleiande. 

 

3.2 Parkeringskrav 
Me meiner det er positivt at forslaget går bort frå arealbestemde parkeringskrav, då dette ofte fører til at bueieningar 
(«boenheter») vert pressa akkurat under grensa slik at ein unngår høgare krav. 

 

3.4 Parkering for bustad 
Forslaget om å løysa heile eller delar av parkeringskravet med bildeling er svært positivt. Etter vår meining er grensa på 15 
bueiningar likevel for høg, sidan bildeling òg kan vera ei god løysing i mindre bygg enn dette.  

 

4.2 Generelle kvalitetskrav (uteopphaldsareal) 
Nokre av krava til uteopphaldsareal er svært rigide og lite tilpasningsdyktige. Dei er gode utgangspunkt, og kan fungera godt 
som preaksepterte løysingar, men det vert problematisk når dei skal gjelda for absolutt alle situasjonar.  



 

 

 
 
 

GNIST ARKITEKTER AS 
Post – Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norway 

Besøk - Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norway 
 

    +47 480 33 455    www.gnistark.no    org.nr. – NO913 128 788 MVA 
 

Eit uteopphaldsareal på minst sju meter breidde og maks 1:5 helling kan fint fungera dårlegare enn til dømes eit uteområde 
på fem gonger ti meter med ein liten bakke som heller 1:3.  

Kravet om tre timar sollys på halvparten av utearealet etter klokka fire ved vårjamdøgn og haustjamdøgn vil i mange 
situasjonar vera svært  vanskeleg å oppnå. Fyrst av alt går sola alltid ned før klokka sju ved vårjamdøgn i Bodø, slik at det er 
umogleg å oppfylla dette kravet uansett. Dersom regelen skal vera tre timar til saman ved vårjamdøgn og haustjamdøgn, vil 
dette likevel vera utfordrande i mange situasjonar. Til dømes mistar ei austvendt tomt med brattare helling enn 1:5 sola 
rundt klokka fire på bakkenivå ved vårjamdøgn. 

Det kan ofte vera svært utfordrande å gjera heile uteopphaldsarealet universelt tilgjengeleg. Dersom «alle opparbeidede 
deler» viser til alt som ikkje er naturleg terreng, vil det verta vanskeleg å laga eit variert uteområde som legg til rette for 
mange typar leik. 

Me lurer òg på kva som er bakgrunnen for at takterrassar ikkje kan reknast med i uteopphaldsarealet i sone B og C.  

 

5.1.3.1  Generelle kvalitetskrav (utforming) 
Me meiner at formuleringa «kontraster i volum, form og uttrykk skal unngås» er uheldig. Kontrast er eit viktig verkemiddel 
for arkitektar. Viss kommunen vil redusera bruken av dette verkemiddelet er det ei ærleg sak, men det er svært drastisk å 
seia at kontrast ikkje skal brukast i det heile. Me føreslår derfor å heller formulera det slik at ein må grunngje bruk av stor 
kontrast som verkemiddel. 

Det er flott at kommunen vil gjera noko for å fremja bruken av fargar på nybygg. Formuleringa «som hovedregel skal ny 
bebyggelse fargesettes» er likevel – sikkert med vilje – litt vag, slik me nemner i den generelle tilbakemeldinga. I tillegg lurer 
me på kva konsekvensar dette får for bruk av naturmateriale, slik som stein og ubehandla treverk. Må desse materiala i 
utgangspunktet malast? 

 

5.1.3.2  Terrengbehandling og landskap (utforming) 
Det er fornuftig å stilla krav om at støttemurar og fjellskjeringar ikkje skal vera høgare enn 2,5 meter. Me må likevel sjå dette 
i samanheng med krava til uteopphaldsareal. Mange tomter til nybygg ligg i bratte skråningar, og det er viktig å kunna byggja 
på fjell og knausar for å mellom anna spara matjord. Det kan då ofte verta umogleg å kombinera krava om makshøgder på 
støttemurar og skjeringar med krava om sju meter breier uteareal som heller mindre enn 1:5 og er universelt tilgjengelege. 
Me meiner ikkje at det er fornuftig å ha slakkare krav til makshøgder, men kanskje det går an å gjera krava til 
uteopphaldsareal justerbare i situasjonar der det trengs svært høge skjeringar og støttemurar. 

 

5.1.3.5  Krav til arkitekturprosjektering (utforming) 
Me forstår intensjonen med parallelloppdrag eller arkitektkonkurranse for dei største og mest komplekse prosjekta, men er 
skeptiske til korleis ei slik løysing skal fungera. Korleis skal ein slik konkurranse vera utforma? Kven skal sitja i juryen? Viss det 
skal vera aktuelt å stilla slike krav, bør det koma tydelegare fram i teksten kva det inneber, slik at utbyggarar veit kva dei går 
til dersom dei kjøper tomter der slike krav er aktuelle. 

 

5.3.3 Utforming (fritidsbygg) 

Det andre avsnittet ser ut til å seia at fundament skal lukkast inne. Me er usikre på nøyaktig kva dette betyr, men går ut frå 
at det er snakk om å lukka inne eventuelle punktfundament. Dette er i så fall svært uheldig, sidan punktfundament er den 
mest skånsomme og miljøvenlege måten å byggja i terrenget på, og å lukka desse inne vil gjera byggverket mykje meir 
dominerande og ruvande i landskapet. 
 

Litle Hjartøya 

Me meiner heilt klart at det beste er om arealføremålet for Litle Hjartøya vert ført tilbake til LNFR-område. Det er unikt å ha 
to urørde øyar rett ved sentrum, og det bør me ta vare på. 



Fra: Audun Otterbech[audunotterbech@gmail.com]
Sendt: 20.02.2022 21:56:33
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Mona Pedersen[mopeder53@gmail.com];Janne Aasegg[jannemaa@gmail.com];Børre 
Aasegg[boeaas@gmail.com];Bjørnar Johansen[bj@komrevnord.no];
Tittel: Uttalelser til kommuneplanens arealdel 2020/5962 

Innspill fra grunneiere i Bliksvær til kommuneplanens arealdel 2020/5962:

I en tid der vi opplever store endringer i næringsstruktur, nye behov for selvforsyning, grønne næringer, 
energiproduksjon, bioproduksjon, hvordan mennesker ønsker å bo, etc, så er plasseringen og 
forvaltningen av Væran med land og hav en viktig brikke for å kunne høste av de muligheter og 
potensialer som ligger i denne delen av Bodø. I første omgang ser vi det som viktig å ikke legge hinder for 
framtidig utvikling i denne delen av kommunen. Derfor foreslår vi at følgende tekst-innehold inkluderes i 
kommuneplanens arealdel.  Det henger også i hop med tidligere innspill 31 og 95.

Forslag:
Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for bosetting, vekst og fritidsliv i Væran, med Givær, 
Helligvær, Bliksvær og Landegode. 

Forslagstillere er deleiere i blant annet disse Bliksvær eiendommer:  

Mona Pedersen, grunneier gnr 1 bnr. 2,6
Janne og Børre Aasegg,  grunneier gnr 1 bnr 52 samt gnr 1 bnr. 2,6
Bjørnar Johansen, grunneier gnr 1 bnr. 1
Audun Otterbech grunneier gnr 1 bnr. 2,6

For evt. avklaringer eller annet kan Audun Otterbech kontaktes på mail.

mvh

Audun Otterbech
Tel: +46.70 66 011 66
e-post: audunotterbech@gmail.com

mailto:audunotterbech@gmail.com


Fra: Gunnar Ramsvik[gunnar.ramsvik@gmail.com]
Sendt: 06.02.2022 17:51:30
Til: Postmottak Bodø Kommune;sot-j[postmottak@bodo.kommune.no;sot-j@online.no]
Tittel: mrk. 2020/5962 uttalelse vedr. kommuneplanens arealdel 2022-2034 

hei
oversender  uttalelse vedr. denne fra gnr. 9 bnr. 2.
Denne er fra begge eierne  Gunnar Ramsvik og Stig Otto Jensvoll

hilsen 
Gunnar Ramsvik 
mob. 47683988
gunnar.ramsvik@gmail.com

mailto:gunnar.ramsvik@gmail.com


 
 
 
mrk. 2020/5962      
 
 
 

                                       Bodø den 6. februar 2022. 
 
 
 
 

Bodø kommune, Byutvikling 
8001 Bodø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søknad om fritak fra endring til kommuneplanens arealandel 2022-2034. 
 
 
 

  INFRASTRUKTUR 
Ramsvika har vært bebygd fra gammel tid og det er gitt tillatelse for oppsett hytter. Det har 
ikke tidligere vært problem/spørsmål til infrastruktur. Vann hentes fra egen elv, adkomst 
ordner vi selv (egen båt), kloakk benyttes gammeldags utedo hvor avfallet graves ned eller 
el-toalett. Strøm har vi, og alle hyttene har fått tinglyst veirett. (Reindrift har det aldri vært 
på stedet.) 
  
Der er altså ingen infrastruktur i Ramsvika, slik har det vært i alle år og grunnet topografi vil 
det nok fortsette slik. 

Forslaget om tildeling av 2 tomter til fritidsbebyggelse mener vi er problematisk da vi jo etter hvert 
får mange etterkommere som kan ha lyst til å føre opp egen hytte. Et tak her vil gi unødvendig 
konflikt mellom de som får og ikke får.   

Når det etter vår oppfatning ikke gir noe problem i henhold til infrastrukturen og heller ikke er i 
konflikt med jordbruksområdet ønsker vi at dagens situasjon opprettholdes. 

 

 

Hilsen  eierne av gnr.9 bnr.2 

 

 

   Gunnar Ramsvik  Stig Otto Jensvoll 

                                                  mob. 47683988                                 99715502



 Gunvald Johansen Bygg AS  www.gj.no 
Olav V.gt. 92, Postboks 209, 8001  Bodø Telefon: 75 54 19 30 
Foretaksnr. 987 597 887  Telefax: 75 54 19 31 
 Bankgiro: 8902 11 93810 

 
 
 

 
Bodø, mandag 21. februar 2022 

 
 

 
 
 2020/5962 Uttalelse til rullering av KPA vedrørende omregulering av Hunstadringen 10 
 
Bakgrunn:  
Hunstadringen 10 (plan ID 2418_12) foreslås avsatt til blågrønn struktur i ny KPA 2022-2034.  
Gjeldende reguleringsformål er bolig. Argumentet for endringen er (sitat KPA 2022 – 
Endringsnotat – Høring) «Området vurderes lite egnet til bolig på grunn av beliggenhet mellom 
to veier med relativt mye trafikk. Det meste av området ligger innenfor rød støysone.» 
 
Uttalelse fra GJ Bygg (hjemmelshaver)  
Vi er klar over utfordringene med støy, men mener dette kan ivaretas med tilpasset 
bygningsmasse og tiltak som ivaretar støykravene. Vår vurdering er at man kan ivareta krav 
med soverom mot stille side samt en kombinasjon med støyskjerm og/eller dempet fasade.  
 
En eventuell omregulering vil gjøre tomta verdiløs og GJ Bygg vil ha krav på erstatning fra 
Bodø kommune iht. Plan- og Bygningslovens §15-3.  
 
For å unngå en slik situasjon ber vi om at forslaget omgjøres og reguleringsformål ikke 
endres.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gunvald Johansen Bygg as  

Eivind Nygård 
Prosjektutvikler 
 
Sentralbord:    75 54 19 30 
Mobil:             91 11 47 74 
E-post:           eny@gj.no 
Web:              www.gj.no 

Postmottak Bodø kommune 
Att: Byutvikling plan 
 

http://www.gj.no/
mailto:eny@gj.no
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Bodø kommune 
Postmottak@bodo.kommune.no      
 
Saksnummer: 2020/5962 
 

Bodø 17.2.2022 
 
Høringsuttalelse rullering KPA 
 
Gunvald Johansen Bygg AS har gjennomgått forslaget til kommunedelplanens arealdel og har 
følgende uttalelser. Oppramsingen er forsøkt gitt i kronologisk rekkefølge.  

 
1. Innledende kommentar om bakenforliggende lovverk 

Etter det vi forstår er det er Plan- og bygningsloven som er premissgiver for kommuneplaner. I 
lovkommentar til PBL (revisjon april 2020) står det følgende:  

Arealformål i kommuneplanens arealdel. 

Plan- og bygningsloven § 11-7 er på mange punkter en videreføring av § 20–4 første ledd i plan- og 
bygningsloven av 1985. 
Imidlertid er noe av innholdet endret, og hovedformålene i loven av 2008 er gjort mest mulig 
overordnet og samtidig felles med hovedformålene i reguleringsplaner. Utgangspunktet er at 
kommuneplanens arealdel er en grovmasket oversiktsplan som fastlegger, viser og binder opp 
hovedtrekkene i arealbruken. Det er forutsetningen at kommuneplanens arealdel skal være en 
enkel plan uten flere detaljer enn hva som er nødvendig for å sikre en overordnet styring av de 
vesentlige elementene i arealbruk og -utvikling. (vår utheving)  
 
Kommentar GJ Bygg:  
Vi opplever at forslaget til KPA er relativt detaljert og stiller spørsmål om dette er i henhold til 
intensjonen til bakenforliggende lovverk?  
 

2. Generell uttalelse 
Mats Marthinussen/Jonas Bjørklund har muntlig gitt inntrykk av at bestemmelser i KPA kan tilpasses i 
reguleringsprosessen, også for sone B. Bortsett fra i punktet om parkering så er det ikke nevnt i 
bestemmelsene at man kan avvike fra KPA dersom det er gode argumenter for saken. I samtale med 
Jonas Bjørklund bekrefter han at det ikke er skrevet i planen og sier at han gjerne mottar uttalelse om 
forholdet siden intensjonen er at man kan vurdere avvik fra KPA i reguleringsprosessen.  
 
Kommentar GJ Bygg:  
Når KPA-en er så detaljert som forslaget viser er det nødvendig å åpne for tilpasninger av 
prosjekt gjennom reguleringsarbeid også i sone B. Dette bør tas med i bestemmelsene.  
 

mailto:Postmottak@bodo.kommune.no


 
3. Fra planbeskrivelsen. 

Påfølgende tekst er sitat fra planbeskrivelsen til ny KPA, punkt 1.3:  

Bodø har over lengre tid hatt en befolkningsøkning som tilsvarer ca. 1 % i året. Altså ca. 500 nye 
Bodøværinger hvert år. Prognosene fremover viser at denne økningen vil avta til ca. 0,7% per år (ca. 350 
nye Bodøværinger hvert år). Dette er en utvikling som må tas på alvor og som kan få konsekvenser for 
hvordan kommunen utvikler seg og i hvilken hastighet. Det betyr ikke at man skal skalere ned 
ambisjonsnivået. Snarere tvert om betyr det at Bodøsamfunnet må fortsette arbeidet for å skape 
attraktive arbeidsplasser, utvikle gode boliger og et samfunn som er rustet for fremtiden. 

«Bodø for fremtida» er en visjon om at vi ser fremover, tenker nytt og er proaktive. Bodø skal ta sin 
plass i Nord, Norge og verden. Vi skal bidra til god og bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og 
kompetanseheving, og skape et trygt, attraktivt og velfungerende samfunn å leve i. Det handler ikke 
lenger om å være «best I verden», men om å være «best  FOR verden». 

Kommentar GJ Bygg:  
Vi er selvsagt enige i at Bodøsamfinnet må fortsette ardeidet for å skape attraktive 
arbeidsplasser, utvikle gode boliger og et samfunn som er rustet for fremtiden, men vi er usikre 
på om det kan bli en motstrid mellom dette målet og målet om å være «best FOR verden»?  
Stilles det strengere krav til boligprosjekt vil kostnadene mest sannsynlig øke og dette resulterer 
i dyrere boliger og andre byggeprosjekt. Lavere aktivitet i bygg og anleggs-sektoren kan påvirke 
veksten lokalt negativt.  
Dette er ment som en generell kommentar og retter seg ikke mot en spesifikk bestemmelse i 
KPA.  
 

4. § 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner 
 Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020. 
 
Kommentar GJ Bygg:  
Formulering som medfører at KPA styrkes i forhold til gjeldende reguleringsplaner. Dette kan i 
teorien gjøre det vanskelig å gjennomføre relativt nye reguleringsplaner, blant annet i forhold til 
skjerpede støykrav. 
Vi mener dato bør endres, f.eks. til 29.10.2016 

 

5. § 1.7.1 Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål 
 

I tilfeller hvor det aksepteres at boenheter etableres med dempet fasade som erstatning for 
stille side, stilles det krav om høy opplevd kvalitet ved utforming av støydempende tiltak.  

Det tillates ikke å etablere ettroms boenheter med kun dempet fasade. 

 
Kommentar GJ Bygg:  
Vi mener det bør gis åpning for å vurdere antall enheter og hvorvidt det er tillatt 
med ettroms boenheter med kun dempet fasade i forbindelse med planarbeidet. 
Etter vårt syn kan det få utilsiktede og negative konsekvenser for bokvalitet og 
boligpris med en for rigide bestemmelse om støy.  



 
6. §1.11 FNs bærekraftmål 

 

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging. 

Ved oppstart av planarbeid skal det vurderes hvordan planen kan bidra til å sikre 
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. I 
planforslaget skal det dokumenteres hvordan dette er ivaretatt. 

Kommentar GJ Bygg:  
Vil Bodø kommune utarbeide en veileder med eksempler som forklarer hvordan dette skal 
dokumenteres?  
Hvem skal dokumentere dette og eventuelt godkjenne slik redegjørelse?  
Vi anbefaler at bestemmelsen fjernes/skrives om, alternativt avklarer på en god måte hvordan 
bestemmelsen skal håndteres.  
 

7. § 1.9 Miljøprogram 
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram. Miljøprogram skal 
utarbeides etter NS 3466: 2009 - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre 
miljø. 

Kommentar GJ Bygg: 
Dette er så vidt vi kan skjønne et nytt krav, og det framstår for oss usikkert hva det innebærer.  
Generelt vil alle slike krav til vurderinger og dokumentasjon føre til ekstra bruk av konsulenter 
og økt tidsbruk i offentlig administrasjon. Dette fører til ekstra kostnader for prosjektet.  
 
Spørsmålet er om kravet til miljøprogram er hensiktsmessig i alle reguleringsplaner eller om det 
finnes muligheter for vurdering fra prosjekt til prosjekt?  
 

8. §3.3.2 Sykkelparkering 
Parkeringsplassene for sykkel til bolig skal etableres på samme eiendom som aktuell 
bygning eller på fellesareal (fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 25 m 
fra hovedinngang. Sykkelstativ skal være låsbart og bør være klimabeskyttet. 
Sykkelstativ utendørs skal gis en god estetisk utforming 

Kommentar GJ Bygg:  
Vi ønsker at kommunen vurderer om det er nødvendig å sette en maksimums-avstand på 25 
meter. Det er relativt kort avstand og kan føre til unødige og uheldige konsekvenser.  
 

9. §3.4 Parkering for bolig 
I tillegg til det ordinære parkeringskravet skal det i alle boligprosjekt med flere enn 15 boenheter 
etableres minimum 1 parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere o.l Dette gjelder 
ikke småhus og eneboliger. Det skal etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 45 boenheter, og 
videre 1 til pr 30 boenheter. Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene skal etableres.  
 
Kommentar GJ Bygg:  
Teller serviceplasser med i BYA? Finnes det retningslinjer for disse plassene?  
(Hvordan skal de skiltes? Hvem har fortrinnsrett til bruk?)  
For større boligprosjekter og kombinasjonsbygg i sone A vil dette kravet utløse mange p-plasser 
for service etc. som for det meste vil være ubenyttet.  
Vi ønsker at det utarbeides noen retningslinjer slik at man vet hva man har å forholde seg til.  
 
Der det ikke er minimumskrav til parkering skal det alltid etableres 1 plass til forflytningshemmede  



for hver 15. bolig. I de øvrige sonene gjelder kravene i § 3.3.1, første avsnitt 
 
Vår kommentar: 
Disse kommer i tillegg til kravet til parkeringsplasser for servicebiler etc. Kravet medfører 
bygging av svært mange HC-plasser som er arealkrevende for de fleste boligprosjektene av en 
viss størrelse og er langt flere enn hva som det vil være reelt behov for. Samtidig vil bygging av 
«ubenyttede» HC-plasser være kostnadsdrivende og ressurskrevende. 
Kravet bør her reduseres til halvparten. 1 plass for hver 30. bolig. 
 
 

10. § 4.2 Generelle kvalitetskrav 
Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- og 
høstjevndøgn minimum i 3 timer etter kl. 16.00. 

 Solnedgang vårjevndøgn er kl 18.18 
 Solnedgang høstjevndøgn er kl 19.00 

 

Kommentar GJ Bygg:  
Et krav som virker vanskelig å tilfredsstille i alle prosjekter og bør tas ut i sin helhet.  
Teksten i §4.2 bør være tilstrekkelig: Lekeplasser skal gis best mulig plassering med tanke på sol, 
klima, naturopplevelser, terreng, trafikksikkerhet, støy mm. 
 

Alle opparbeidede deler av uteoppholdsarealet skal være universelt tilgjengelig. 

Kommentar GJ Bygg:  
I de fleste prosjekt bearbeides og/eller opparbeides uteoppholdsarealet i sin helhet. 
Deler av dette kan være vanskelig/umulig å opparbeide med universell utforming. 
Det må her være åpning for vurdering i hvert enkelt prosjekt slik at ikke 
begrensningene gjør prosjekter «umulige».  

 

Det skal legges til rette for bruk av uteoppholdsarealet året rundt. 

Kommentar GJ Bygg:  
Vi er usikre på hva som menes med dette. Hva er tilstrekkelig og hva er ikke nok? Hvem skal i 
tilfelle avgjøre dette hvis partene er uenige?  

 

Ved uteoppholdsareal på lokk skal det etableres et jordsmonnslag med dybde på 
minst 0,5 meter   på minst 80 % av uteoppholdsarealet. 

Kommentar GJ Bygg:  
Vi mener dette er et krav som vil føre til ekstra kostnader og vi er usikre på 
hvorvidt nytten av jordsmonn på 0,5 meter er avgjørende for kvaliteten i 
prosjektet.   

Foreslår at man endrer ordlyden fra skal-krav til en funksjonsbeskrivelse.  

 
11. § 4.2.3 Krav for sone B 

Boenheter skal ha et uteoppholdsareal på minimum 25 m² pr boenhet. Av disse skal 
minimum 5 m² være privat. Minimum 20 m² skal inngå i fellesareal. 

Kommentar GJ Bygg:  
Vi mener det bør gis åpning for tilpasning gjennom arbeidet med reguleringsplan 
også i sone B.  



12. § 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap  
Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det 
dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige 
landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng.  
Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på 
støttemurer og fjellskjæringer skal ikke overskride 2,5 m. 

 
 

Kommentar GJ Bygg: 
Bodø har flere områder med sterkt skrånende terreng der det vil være lite hensiktsmessig og til 
dels umulig å begrense høyde på murer og skjæringer til 2,5 meter.  
Vi mener bestemmelsen må mykes opp eller tas bort.  
 

13. § 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor 
I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig håndteres lokalt med åpne 
løsninger.  

 

Følgende blågrønn faktor skal legges til grunn for utbygging og prosjektering av uteområder: 

 Næringsområder: 0,4 
 Boligområder i sone A: 0,6 
 Boligområder i sone B: 0,8 

 

Beregninger av blågrønn faktor skal gjøres i henhold til Norsk standard NS3845:2020 

Kommentar GJ Bygg: 
Dette er et nytt krav der man har begrenset erfaring og kunnskap om hvilke konsekvenser dette 
vil føre til. Under har vi med en illustrasjon som viser forskjellen på opparbeiding av et uteareal 
fra «tradisjonell» utforming som gir BGF på 0,3 og hva som må til for å nå BGF 0,8.  
Det er også store forskjeller i prosjektene og dette bør hensyntas i reguleringsarbeidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. § 5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter  

Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter):  

 Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  
 Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  

I sone A kan fordeling av boligstørrelser vurderes gjennom reguleringsplan hvis beliggenhet og 
konsept tilsier det. 

Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bodareal. I sone A er minstestørrelsen 25 m² 
BRA + bodareal.  

Maksimalt antall boenheter skal fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Kommentar GJ Bygg:  
Bestemmelsen detaljstyrer på en måte vi mener hører hjemme i reguleringsplan og ikke på 
overordnet nivå. Hvis bestemmelsen ikke endres/tas bort bør sone A og B sidestilles slik at 
fordeling av boligstørrelser kan vurderes gjennom reguleringsplan i begge soner.  
 

15. § 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal - balkonger, altaner, terrasser mv. 
Innglassing av balkonger, altaner, terrasser mv. for privat uteopphold er tillatt hvis glasset kan åpnes 
og lukkes. Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig i prosjektet og integreres på        en god 
estetisk måte i fasaden. Innglassede bygningsdeler skal ikke dominere fasadeuttrykket, og kan 
maksimalt utgjøre en tredjedel av total fasadeflate på angjeldende vegg. 

 
Kommentar GJ Bygg:  
Innglassing av balkonger bør ikke detaljstyres av kommunedelplan. Vi mener det er 
tilstrekkelig med setningen «Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig prosjektet og 
integreres på en god og estetisk måte i fasaden.» Det er vel strengt tatt hvordan prosjektet blir 
seende ut som ønskes ivaretatt, og ikke et absolutt krav knyttet til 1/3 eller en annen mer eller 
mindre tilfeldig brøk?  
Vårt forslag er at maks-kravet tas bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne av Gunvald Johansen Bygg AS:  
 
Eivind Nygård 
Prosjektutvikler 
Tlf: 91114774 
 
 
 
 

Illustrasjon hentet fra "Blågrønn faktor - Veileder byggesak."
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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. 

 

Helligvær Sjømat AS er et av 2 fiskemottak i kommunen og spiller en viktig rolle i øysamfunnet 
Helligvær. 
 
I planforslaget ligger det forslag om tilrettelegging for akvakultur i Breisundet i Helligvær, samt et 
avmerket område på Sørvær, for LNFR spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse. 
 
Når det gjelder tilrettelegging for akvakultur mellom øyene i Helligvær ser Helligvær Sjømat AS 
positivt på dette. Helligvær Sjømat AS har som lokalt fiskemottak god kunnskap om hvor fisken 
kommer fra. Vi kan slå fast at tilnærmet all fangst stammer fra havområdene utenfor Helligvær-
øygruppen.  
Breisundet kan dermed ikke karakteriseres som et viktig område for næringsrelatert fiske. Dette 
gjelder både den største og den minste fiskeflåten. 
Ved at Bodø kommune legger til rette for akvakultur i denne delen av kommunen, gir samtidig en 
mulighet for utvikling og vekst i denne delen av distriktet.  
Helligvær Sjømat AS ønsker havbruksnæringen velkommen til Helligvær. 
 
Når det gjelder det området som er avmerket på øya Sørvær til LNFR- spredt bolig- fritids- eller 
næringsbebyggelse i planforslaget, ønsker vi at det området blir utvidet. Det er nevnt i høringen at 
kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for utvikling og bidra til vekst i distriktene. Da ønsker vi å 
bli hørt på at dette området som nå ligge inne som forslag er et alt for lite og begrenset forslag.  
Skal Bodø kommune tilrettelegge for vekst i denne delen av distriktet, må næringslivet her få større 
handlingsrom enn det som ligger i forslaget.  

Forslag fra Helligvær Sjømat ligger som vedlegg. 

 

 

Mvh. 

 

Helligvær Sjømat AS         
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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 

 

Helligvær Velforening sendte inn innspill til rullering av arealplan i januar 2021. 
Velforeningen er en folkevalgt lokalforening som representerer de fastboende på Helligvær. 
Hensikten med innspillet var å få omregulert hele hovedøya Sørvær til en reguleringsgrad 
som letter utvikling - spesifikt vekst innenfor næring og boligbygging. 

Omreguleringsforslaget kommunen fremmet vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å 
oppfylle lokalsamfunnets ønsker. De begrensningene som en gjort; først og fremst 
reduseringen av det omregulerte arealet ned til den delen av øya som er tettest bebygd, gir 
ikke særlig mye tilrettelegging for utvikling. Det sist oppførte nybygg på Sørvær har 
eksempelvis havnet utenfor dette området. Et område med stort potensiale for flere 
hustomter tilknyttet ny vei. 

Kommunen påpeker i konsekvensutredningen at; «Tilrettelegging for utbygging i nye 
områder gir store kostnader» og at «En åpning for utbygging over hele Sørvær vil medføre 
store naturinngrep, og behov for ny infrastruktur. Inngrepene vil medføre noe utslipp.» 
 
Vi vil i denne sammenheng påpeke at kostnadene ved en utbygging i distriktene i sin helhet 
holdes av utbygger. Det medfører dermed liten, eller ingen økonomisk risiko for kommunen 
å åpne for slik aktivitet. 
Når det kommer til momentene naturinngrep og infrastruktur vil vi påpeke at veinettverket 
allerede er godt utbygd på Sørvær. Dermed har vi vanskelig for å se hvor disse store 
naturinngrepene skulle forekomme i den umiddelbare fremtid. Det er imidlertid slik at det 
kan bli aktuelt med utvidelse av veinettverk og annen infrastruktur om utviklingen skyter 
fart. I denne sammenheng kan vi ikke se at naturinngrep ved boligbygging midt mellom to 
hus vil være noe større enn inngrepene som må gjøres langs en allerede eksisterende 
veiakse.  
 
Helligvær Velforening håper med dette at Bodø Kommune viser forståelse for hvordan 
livssituasjonen på Helligvær er, og hvordan vi som innbyggere ser for oss at utviklingen best 
kan gjennomføres. Vår mening er at tilrettelegging for utvikling i distriktene vil gå mot sin 
hensikt hvis en ikke samarbeider godt med de som lever og bor der.  
 

Vi tillater oss å legge ved et kart med forslag til endring som kan tjene som et kompromiss i 
denne saken. 
 

 

Mvh. 

 

Helligvær Velforening 
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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 

 

Helligvær Velforening stiller seg positiv til høringsforslag fra Bodø kommune om å tilrettelegge for 
akvakultur i Breisundet. 

 

Vi ønsker havbruksnæringen velkommen til øysamfunnet Helligvær. 

Helligvær-samfunnet er et øysamfunn i vekst. Tilflytting, næringsutvikling og fremtidsplaner er 
begreper som passer godt inn. 
Ved å få områder avsatt til akvakultur er Bodø kommune med på å tilrettelegge for økt aktivitet på 
Helligvær i form av arbeidsplasser, tilflytting, opprettholde skole og bhg-tilbud mm. 

Nye områder til akvakultur i Helligvær vil også være med på å oppnå flere av FN’s bærekraftsmål. 
Levedyktige samfunn, tilgang på næringsrik mat og verdiskapning for å nevne noen.  

 

Mvh. 

 

Helligvær velforening 
  



Fra: Hilde Nilsen Brekke[misvaermarka@gmail.com]
Sendt: 14.02.2022 11:16:11
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034-forslag til endring av utbyggingsformål. 

Til Bodø kommune
      V/Seksjonsleder Byutvikling og plan
       Mats Marthinussen.

        Viser til brev fra dere 10.01.2022.
Jeg har et hyttefelt som ligger på gnr.223 bnr.7. Durmålsgrøva hyttefelt.
Hyttefeltet ligger i et område hvor jeg har full eiendomsrett. I følge utskiftningen fra 1895 har jeg rett til å 
dyrke opp og gjerde inn hele området. Jeg har en godkjent reguleringsplan, og hyttefeltet er lagt ut som 
landbruks og fritidsområde.
Jeg setter et stort spørsmålstegn ved og protesterer på at Bodø kommune har lov til å fjerne og endre noe 
som er godkjent og vedtatt, på privat eiendom.

Mh. Hilde Nilsen Brekke
        Brekkveien 3
        8100 Misvær



 
Holegården AS,  
Storgt. 13a,  
8006 Bodø          20.02.2022 
v/Laila Aanerød laila.aanerod58@gmail.com  
 
 
 
 
Bodø Kommune  
postmottak@bodo.kommune.no   
 
 
2020/5962 - Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 - høringsuttalelse 
 
Vi viser til Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 - Bodø kommune (bodo.kommune.no) med 
høringsfrist 20.02.2022.  
 
Som eiere av Storgt. 13a (Holegården) har vi flg. kommentarer og merknader til planen:  
 
Høringsforslaget til KPA er svært omfattende og omfangsrikt. Dette favoriserer de som har tid og 
ressurser til å sette seg inn i bestemmelser og formuleringer, i all hovedsak store utbyggingsaktører, 
og er i så måte et demokratisk problem. Som eiere av en mindre sentrumsgård har vi verken hatt tid 
eller mulighet til å sette oss inn i alt materiale og hvilke konsekvenser det ev. vil kunne få for oss. Vi 
velger derfor å fokusere på tilgjengelighet som vi oppfatter er en hovedutfordring i og for sentrum.  
 
I det følgende omtaler vi «sentrum» som området fra SAS Radisson til jernbanestasjonen og fra Sjøen 
Rådhusparken. 

 
 
Vi er opptatt av at sentrum skal være et godt sted å bo, leve og jobbe, og gjenspeile et mangfold av 
familier og næringer. Over år har utviklingen gått motsatt vei. Vi registrerer at næringsdrivende som 



er avhengig/ønsker å møte kunder fysisk, søker seg ut av sentrum til steder som er lettvint å komme 
til og å få parkert. Vi er innforstått med at veksten i byene skal tas med sykkel, gange og kollektiv, 
men vi mener dette ikke er i motsetning til å være tilgjengelig for motorisert kjøretøy.  
 
Vi kan ikke se at parkeringsbestemmelsene for sentrum imøtekommer kravene i § 1.20 til universell 
utforming og tilgjengelighet, hverken for bilparkering, parkering for bevegelseshemmede eller 
sykkelparkering. Vår erfaring er at leietakerne, både næringsdrivende og boligsøkere, etterspør 
mulighet for parkering både for bil og sykkel. Når det heller ikke er anledning til å kjøpe 
beboerparkeringsbevis i sone 1 og beboere i sone 1 får ikke kjøpe beboerparkering i andre soner, 
bidrar ikke dette til å oppmuntre familier til å bo i sentrum.   
 
Det synes som sentrum utvikler seg til en drabantby med noen tusen innbyggere. Såpass få 
innbyggere er ikke tilstrekkelig for å etablere/bevare og utvikle alle de butikker/forretninger som 
ulike arealplaner forutsetter skal ligge i området. De gjenværende forretningene i sentrum tilbyr ikke 
lenger et bredt spekter av varer og tjenester. Det medfører at de som bor i sentrum må reise ut av 
området for å skaffe seg brune-/hvitevarer, verktøy, materialer mm.. Reise ut av området er også  
nødvendig for å komme til mange av byens spesialisthelsetjenester, - og etter hvert også kinobesøk. 
Noen sykler, men de aller fleste vil foretrekke andre måter å forflytte seg på. Buss er av og til et 
alternativ, men komplisert for eldre med redusert førlighet, upraktisk dersom en skal handle mye, og 
et lite attraktivt alternativ når en har dårlig tid. 
 
Vi legger merke til at store utbyggere gir sin tilslutning til reduserte krav til antall parkeringsplasser. 
Dette må leses i sammenheng med de betydelige utgiftene som bygging av parkeringsanlegg utgjør. 
Utbyggerne vil heller ikke selv få ulemper som følger av manglende parkeringsplasser. Nåværende og 
framtidige beboere blir ikke spurt. 
 
Vi mener eksisterende parkeringsplasser i sentrum må opprettholdes for å ivareta behovene til 
handlende, kunder og andre besøkende. Ved nyetableringer må dagens (gjeldende) krav til antall 
bilparkeringsplasser i sone A blir videreført i ny KPA. 
 
 

For Holegården AS 
Laila Aanerød 







Fra: Inger Rosénie Kymre Brasø[Inger.Rosenie.Kymre.Braso@bodo.kommune.no]
Sendt: 08.02.2022 11:11:30
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Unni Kymre (unni.kymre@online.no)[unni.kymre@online.no];Kjell Ove Wang[kjeove-w@online.no];
Tittel: 2020/5962 Innspill til KPA 2022-2034 

I  KPA 2014-2026 ble hyttefelt H9 (Eide - Kjerringøy) delvis fjernet ved at fargen ble tatt bort, 
mens markeringen/omrisset for H9 ble liggende igjen i kartet. 
Det ble da informert om at Hyttefeltet H9 ville bestå, selv om fargen var tatt bort. 
I KPA 2018-2026 ble Hyttefelt H9 helt fjernet, med begrunnelse 'Rasområde', noe vi grunneiere 
bestrider kan være mulig, 
all den tid et evt. ras må rulle ca. 100m over flatmark/myr før det evt. kan treffe det aktuelle 
området. Området dekkes av bnr. 7 og bnr. 1.
I forrige innspill ble det bedt om at dette måtte tilbakeføres og opprettholdes slik som 
tegnet/markert i Arealplanen før KPA 2014-2026
(se kopi av innspill), uten at det ble tatt til følge.
Ber derfor igjen om at Hyttefelt H9 gjenopprettes i KPA 2022-2034 slik som opprinnelig. Vi er 
flere eiere av bnr. 7, og det er ønskelig å ha
muligheten slik at våre barn evt. kan sette opp hytte til seg selv, eller ha muligheten til å utvikle 
et hytteområde for salg for ettertiden.

Med vennlig hilsen

Inger R.K. Brasø
Konsulent
Servicetorget
75 59 33 05
inger.rosenie.kymre.braso@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

https://www.bodo.kommune.no/






Fra: Inger Kymre (ikymre@gmail.com)
Sendt: 05.02.2018 10:54:22
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - merknad.
Vedlegg: 119-7 H9 hyttefelt.pdf

I kommuneplanen for 2014-2026 er en del av gnr. 119, bnr. 7 foreslått regulert til hytteområde H9 (se vedlagt kart). 
Dette er foreslått fjernet i ny kommuneplan.

Jeg ber om at dette området opprettholdes som hyttefelt H9, da det er flere eiere av bnr. 7, og muligheten for å kunne
sette seg opp en hytte/fritidsbolig på andre deler av eiendommen, er begrenset av bestemmelsene i kommuneplanen
med LNFR-område.

Området er ikke, slik det fremgår av nytt forslag til kommuneplan, ras- og flomområde.

Mvh. Inger Kymre Brasø



 

                             

IRIS SERVICE AS Postboks 6094 8031 Bodø 
Tel. kundesenter 75 50 75 50 service@iris-salten.no www.iris-salten.no 
Org. nr.: 984 019 327 MVA 

Bodø kommune 
Byutvikling 
 
 

                                                                    Vår ref                   Saksbehandler                                   Dato 
                                                                    2022/652               André S. Johnsen                               20.02.22 

 
Høring - Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 – sak 2020/5962 
 
Iris Service AS (Iris) har følgende merknader/innspill til ny KPA. 
 
Iris ser at innspill gjort tidlig i prosessen ikke er tatt til følge i § 5.2.5. Iris har tatt til orde for at Iris som 
renovasjonsmyndighet i kommunen skal utale seg i alle saker som omhandler kommunal renovasjon. Iris har mange 
eksempler på at utbygger i mindre utbyggings prosjekter tar kontakt når en utbygging er ferdig for å bestille 
renovasjon til eiendommen(e). Det betyr at prosjekter slipper igjennom byggesak når det er 3 eller færre enheter 
som etableres på en tomt. Samme utbygger kan ha flere sammenhengende tomter som bygges ut samtidig eller i 
flere trinn.  
 
Iris mener at i § 5.2.5 andre setning som lyder «Ved bygging av flere enn tre boenheter innenfor byutviklingsområdet skal 

det benyttes nedgravde avfallscontainere, eller de løsningene renovasjonsselskapet godkjenner.», så fjernes ordene; av flere 
enn tre boenheter innenfor byutviklingsområdet. Da vil Iris ha kontroll med hvilke renovasjonsløsninger en 
utbygging/prosjekt skal ha i og utenfor de områder som er definert som byutviklingsområder før behandling hos 
byggesak i kommunen. 
 

§ 5.2.5 har oppstilt en «Retningslinje» ved etablering av nedgravd avfallsanlegg. Iris mener at denne retningslinjen 
kun tilhører avfallsanlegg i Sone A etablert på offentlig grunn. Innholdet i retningslinjen er det samme som i 
kulepunkt 3. Iris mener at denne retningslinjen kan slettes, alternativt må den henvise til nedgravde avfallsløsninger 
på offentlig areal.  
 
 
§ 5.10.1 
Avfallshåndtering: 
Angående næringsavfall så har Bodø kommune i sin Klima og energiplan lagt føringer for at næringsavfallet skal ha en 
materialgjenvinningsgrad på 70% i 2030. Hvordan skal Bodø kommune nå sine mål hvis det ikke settes krav til 
løsningene for å nå målet. Mye av næringsavfallet som oppstår i næringsvirksomhet er såkalt husholdningslignede 
avfall og kan kildesorteres og materialgjennvinnes. 
 
 
 
Med hilsen 
André S. Johnsen 
 
Driftssjef 
Iris Service AS 











Johan Hernes, Bodø 

 

 

Bodø kommune - Byutvikling  

Postboks 319, 8001 Bodø 

postmottak@bodo.kommune.no 

 

Vår ref:  2022.02.11 

 

Høringsuttalelse fra Johan Hernes, P.b. 4144, 8072 Bodø 

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 
for Bodø 2022-2034.   
Deres ref; 2020/5962 Ark. 141.   

 

Jeg viser til brev datert 7. januar 2022 der Bodø kommune, Byutvikling ber om uttalelser til 
høringsutkastet – Kommuneplanens Arealdel (KPA) for Bodø 2022-2024. 

Jeg vil fremme slik uttalelse til høringsutkastet:   

Avsatt areal til næringsvirksomhet på Kvalnes i Bodø kommune opprettholdes i kommuneplanens 
arealdel for 2022-2034 men avgrenses til kun å omfatte arealer på eiendom 202/1 som vist på 
følgende kartskisse.  Arealet er på 10.796 m2.  Arealets veitilknytning over eiendom 202/1 er 
skissert med grå linje på kartskissen;  

mailto:postmottak@bodo.kommune.no


 

Planbestemmelse:   

Det tillates kun anlegg for prosessering av tare/macroalger i området BN på Kvalnes. Området skal 
tilbakeføres til LNFR om det ikke etableres en slik virksomhet her. Det er et plankrav at endelig 
avgrensning av området må avklares i detaljreguleringsplanen. 

 

Jeg ber om at denne endringen tas med i den pågående revisjonen av Kommuneplanens arealdel.  

Jeg begrunner uttalelsen i det følgende:  

 

1 Eiendomsforhold og nåværende planstatus 
Undertegnede Johan Andreas Hernes eier eiendommen 202/01 på Kvalnes i Bodø kommune som vist 
på kart uthevet med gul farge.   

 

Figur 1-1. Eiendomskart1804-202/1 



 

Eiendommen ønskes utnyttet til bl.a.: industriell utvikling av tareproduksjon og er i gjeldende 
kommuneplan 2018-2030 avsatt til næringsvirksomhet (BN).  

 

Figur 1-2. Utsnitt av gjeldende kommuneplan 2018 – 2030 

 

Det er knyttet en bestemmelse til dette arealet:   

§ 5.9.5 Næringsområdet BN på Kvalnes 

Det tillates kun anlegg for prosessering av tare/macroalger i området BN på Kvalnes. 
Området skal tilbakeføres til LNFR om det ikke etableres en slik virksomhet her. Det er 
plankrav og endelig avgrensning av området avklares i detaljreguleringsplanen. Det skal 
stilles rekkefølgekrav i detaljreguleringsplanen om at ikke dyrkbar mark skal tas i bruk først 
før det tillates bebyggelse på dyrka mark.  

 

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden omfatter bl.a. sjøarealene utenfor Kvalnes. Denne 
kommunedelplanen ble sist revidert 03.05.2019. Områdene utenfor Kvalnes er avsatt til;  

 VA2.  Akvakultur Nåværende 
 VKA2.  Kombinerte formål i sjø og vassdrag – nåværende.   



 

Figur 1-3. Utsnitt av Kommunedelplan for Skjerstadfjorden  

 

Det er knyttet bestemmelser til kommunedelplan for Skjerstadfjorden:  

3.1 Akvakultur (VA) 

Innenfor område VA1 er det kun tillatt med algeproduksjon og fortøyning tilknyttet slik 
virksomhet. 

Innenfor områdene VA2 og VA3 er det tillatt med oppdrett av anadrome fiskearter, samt 
algeproduksjon. 

Ved etablering av akvakulturanlegg innenfor arealformål (VA3) eller ved vesentlig 
endring/utvidelse innenfor (VA2) skal det legges til rette for rensing og filtrering av inn- og 
utløpsvann. Rensingen skal ha til hensikt å hindre smittespredning med lakselus. 

Innenfor områdene VA4 er det tillatt med oppdrett av anadrome fiskearter, samt 
algeproduksjon. Ved flytting av forflåte til den sørlige delen av arealformålet må det gjøres en 
risikovurdering m. h. p. naturfare. 

 

2 Bakgrunnsdokumenter 
2.1 Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027 
Det er i de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (2019-2023) lagt stor vekt 
på ressursbasert næringsutvikling og at Norge skal være en ledende havnasjon.  Arealer for ulike 
typer akvakultur, avklares gjennom regionale og kommunale planer.   

Dette er fulgt opp i Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. I havbruksstrategien for Salten er 
arealplanlegging både et mål og et strategisk satsingsområde;   

Kommunene skal utarbeide arealplaner for sjø og land, som legger til rette for utvikling an 
næringens potensial.   



Det poengteres i strategiplanen at: «En av de mest sentrale betingelsene for vekst er tilgang på 
areal». 

Videre er det et strategisk satsingsområde å utvikle Bodø til den blå byen i Salten – en by som skal 
fungere som et nasjonalt utviklingssenter for havbruksnæringen.   

Strategiplanen fokuserer bl.a. produksjon av alger i det strategiske satsingsområdet 
Ressursutnyttelse.  Her peker strategiplanen på tre hovedområder, bl.a.:  

2) Høsting av nye arter på lavere trofisk nivå, som f.eks mikro- og makroalger.   

Dette skal gjennomføres ved; 

- Støtte dette politisk, og stimulere til tiltak både gjennom forvaltning og økonomisk:  

f) Bidra til dyrking, utredning og raffinering av alger 

g) Dyrking og produksjon av nye fór-råvarer 

h) Kretsløpsbaserte produksjonsmodeller.   

 

2.2 Konsesjon. 
I Samsvar med Strategi Havbruk Salten er det søkt og klarert konsesjon for oppdrett av tare i 
Kvalnesbukta med konsesjonsnr 37697.  Konsesjonen ble klarert i 2017.  Konsesjonen omfatter 
kommersielt oppdrett av Butare, Fingertare, Fjærehinne uspes, Havsalat, Krusflik, Sukkertare, Søl.   

Konsesjon er gitt Salten Algae AS.  

 

Figur 2-1. Konsesjon for tareoppdrett i Kvalnesbukta.  Konsesjonsnr 37697 

 

 

 

 



2.3 Dialogmøte mellom Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune 28.02.2018 
Bakgrunnen for dialogmøtet var tre innsigelser mot avsatt Næringsareal på Kvalnes. Det var i første 
rekke landbruksinteresser som man mente her kan stå på spill.  Fylkesmannens landbruks- og 
reindriftsavdeling etterlyste her alternative plasseringer for næringsarealet.   

 

2.4 Meklingsmøte mellom Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og 
Bodø kommune.   

I meglingsmøtet ble bl.a. Næringsområdet på Kvalnes behandlet. I møtet la Fylkesmannen fram 
forslag til løsning;  

Kommunens begrunnelse for avsetting til næring er sterkt knyttet til et bestemt 
utbyggingstiltak som anses å ha stor samfunnsmessig nytte, og som tilsier at jordvernet bør 
kunne vike. 

Fylkesmannen vil vurdere å frafalle innsigelsen dersom følgende vilkår oppfylles: 

a) At utbyggingsområde for bolig på Øyran tas ut (pkt 1) 

b) At kommunen gjennom utfyllende bestemmelse til BN Kvalnes sikrer et avgrenset 
arealbruksformål (tare/macroalgeprosessering) som blir juridisk bindende for reguleringen. 

c) At størrelsen på arealet som tillates omdisponert blir endelig avklart i detaljreguleringen 

d) At det inntas rekkefølgebestemmelse som sikrer at ikke dyrket mark bygges ned først. 

e) At arealer som ikke reguleres til utbyggingsformål tilbakeføres LNFR-formål. Disse 
vilkårene må sikres gjennom bestemmelser til kommuneplanen i medhold av pbl § 11-7 siste 
ledd. 

-- 

Ordføreren anså forslaget som konstruktivt og ville ta det med seg i den videre behandling. 

 

2.5 NIBIO Bodø 
Vi har i forbindelse med denne saken innhentet en uttalelse fra Avdelingsleder Johan Johansen som i 
epost 2. februar 2022 skriver:   

«Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har flere pågående offentlig finansierte utviklingsprosjekter 
med Salten Algae AS og deres eiergruppe Jahpron Nordic AS, Wenberg fiskeoppdrett AS og Edelfarm 
AS.  Blant annet samarbeider vi om å utvikle en økotype av sukkertare som er mer tolerant for de 
svingninger i saltholdighet man opplever i Skjerstadfjorden ifm. snøsmelting om våren. NIBIO har som 
ambisjon å overføre kompetanse til Salten Algae slik at de kan bli selvforsynt med stedegne 
setteplaner tilpasset det lokale miljø.  

Videre er jeg kjent med planene om å bygge opp nødvendig infrastruktur i strandsonen ved den 
aktuelle lokaliteten, for å produsere setteplanter og prosessere innhøste algemateriale.  Akvakultur-
lokaliteter er en mangelvare i dag, og særlig i kombinasjon med tilstøtende landbase.  Således vil 
denne strandsone etter omregulering representere langt større verdi enn den beitemark den utgjør i 
dag. Det er også verd å merke seg at endringen i bruksformål primært gjelder flomål og fjære hvor 
det ikke påvirker beitearealet».   



2.6 Bodø kommune – Landbrukskontoret 
Vi gjengir her e-post fra Landbrukssjef Knut Valberg i Bodø kommune datert 08.02.2018:   

«Jeg har undersøkt konsesjon som er gitt for tare - makroalger Johan Hernes (Jahpron) 

Tarekonsesjonen er på totalt 1.750 tonn makroalger årlig som er betraktelige mengder. (visualisert 
ca. 45 tømmerbiler m. henger –skogterminologi) 

Mengden av makroalger ift. gitt konsesjon understreker viktigheten av tilgang på arealer på land 
nært stranda, for utvikling av den landbaserte del av næringen og nye arbeidsplasser. 

Jordbrukarealene angitt som tiltak nr. 13 i kommuneplanens arealdel, betraktes som svært skrinn, og 
med et begrenset matjordlag over grus/sandmasser. Jorda her har ikke vært slått på en 
jordbruksmessig forsvarlig måte 

på mange mange år, og det er ingen interesse for tilleggsjord i dette området. Interessen og bruken 
av området og området rundt er beitebruk til noen hobbybaserte sauebruk.» 

 

2.7 Kommuneplanens arealdel 2022-2034 
I kommuneplanens arealdel 2022-2034 er Næringsarealet på Kvalnes i sin helhet tatt ut.  Dette er 
begrunnet slik i Endringsnotatet:   

- Areal avsatt til næring ved Kvalnes tas ut. Dette er en oppfølging av vedtak fra forrige 
rullering, jf. dom i odelssak.   

 

3 Min vurdering 
3.1 Reduksjon av næringsareal – tilbakeføring til LNF-område.   
Arealet som trenges på land er nå skalert ned til det areal som allerede er planavklart med 
Statsforvalteren i 2018. Dette arealet har meget skrinn og grusholdig matjord, som har lite 
jordbruksmessig verdi, jfr. uttalelse fra Jordbrukssjefen i Bodø. 

Det er en uttalt mangel på areal som knytter sammen sjø- og landanlegg – j.fr uttalelsen fra NIBIO.   

Arealet som ønskes videreført berører nå bare gnr. 202/1, og er ikke en del av den tidligere 
plantegning som også berørte odelseiendommen 202/3. 

Næringsarealet på Kvalnes – slik det er vist i figur 1-2, har et areal på ca. 55.000 m2.  Dette arealet er 
i min uttalelse nå redusert til 10.796 m2.  Min uttalelse innebærer at ca. 44.000 m2 eller ca. 80% av 
næringsarealet kan tilbakeføres til LNF-område, samtidig som at arealer til landproduksjon av 
tareprodukter kan ivaretas i hht Strategiplanen for Havbruk. Dersom dette arealet også tas ut – j.fr. 
kap. 2.7., vil en slik produksjon ikke være mulig. 

Dette er vist på følgende skisse der grønn farge viser den delen av næringsarealet som nå kan 
tilbakeføres til LNFR-område, og rød farge den delen av næringsarealet som beholdes, i 
overenstemmelse med det påpekte behovet for landareal i Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027:  



 

Figur 3-1.  Oversikt. Rødt og grønt areal i sum viser avsatt næringsareal i nåværende kommuneplan (ca 55.000 m2). Rødt 
areal 10.796 m2 viser arealet som ønskes videreført som næringsareal.  Grønt areal viser den delen av næringsarealet som 
kan tilbakeføres som LNF-område.  

 

 



3.2 Miljøaspektet  
Miljøaspektet ved dette anlegget ligger i anleggets størrelse som ved full drift (konsesjon 1.750 tonn 
pr. år) innebærer en betydelig CO2 fangst.  Det ligger også et miljøaspekt i at dyrking av marine alger 
kan benyttes som tilsats i fiskefór-industrien.  Denne industrien er i økende grad blitt avhengig av 
landbruksbaserte tilskudd og har et klart økende behov for marine råstoff.   

Nærhet mellom landbasert og sjøbasert anlegg er avgjørende for effektiv og bærekraftig drift. 
Siktemålet er kontroll med hele produksjonskjeden, fra stikling til ferdig salgbart produkt.  
Nærliggende landbasert dyrknings- og høstings-anlegg minimerer også transportkostnader.  

Tilgjengelig landareal nært sjø er en forutsetning for en økonomisk bærekraftig tareproduksjon. Får 
man ikke det til, så stopper man et fremtidsprosjekt med tilhørende arbeidsplasser i en grønn 
næring. 

3.3 Næringsutvikling 
Salten Algaes AS tareprosjekt i Kvalnesbukta har fått offentlige tilskuddsmidler fra MABIT til utvikling 
av egne tarestiklinger for Skjerstad-fjorden, og dette skjer i nært samarbeide forskere på NIBIO som 
skal bruke vårt anlegg i Kvalnesbukta til dette arbeidet. 

NIBIO er blitt en meget viktig samarbeidspartner på forskningssiden. De forsker nå på utvikling 
tarestiklinger spesialtilpasset sjømiljøet i Skjerstadfjorden. Denne kunnskapen skal overføres til 
bedriften. Salten Algae vil dermed settes i posisjon til å produsere sine egne stiklinger, med de 
fordeler det gir kunnskapsmessig, produktmessig og konkurransemessig. 

Tare-produksjon i og på land ved Kvalnesbukta er et sameieprosjekt med 3 selskaper, JAHPRON 
Nordic AS, WENBERG Fiskeoppdrett AS og EDEFARM AS, lokalisert hver seg i de 3 nabokommunene 
rundt Skjerstadfjorden. Det vil være svært uheldig hvis Bodø kommune sier nei og stopper en 
utvikling av en lokal grønn næring, som vil gi økt verdiskaping og distrikts-arbeidsplasser i en av 
kommunens ytterkanter. 

Denne endringen gir følgende fordeler;  

 Det tilrettelegges for en framtidsrettet sjømatnæring i området i samsvar med Bodø 
kommunes og Salten Regionråds strategi.   

 Den nordlige del av arealet utgår som framtidig næringsareal og kan tilbakeføres til 
landbruksformål 

 Veirett til eksisterende naust vil bli ivaretatt i den videre planlegging. Forslag til veitrasè som 
vises i kart nedenfor er i hovedsak lagt utenfor dyrket mark.  

Bodø, den 14. februar 2022 

Johan Andreas Hernes 

 

Johan.hernes@jahpron.no 

+47 900 19 505 

mailto:Johan.hernes@jahpron.no
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Fra: Ann heidi seines[ahseines@gmail.com]
Sendt: 13.02.2022 13:35:20
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Innspill til KPA 2022 Bodø kommune 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2022-2034, gjelder Seines gnr.81.

Jeg ønsker at alle områdene som er regulert under LNFR-spredt bebyggelse blir beholdt slik det er i 
nåværende plan og ikke blir redusert fra 1348 daa til 438daa.

Bygda Seines står nå framfor store framskritt fordi kommunen holder på å legge vanntilførsel til bygda noe 
vi er veldig fornøyd med. At bygda får kommunalt vann håper vi kan føre til oppsving i boligbygging og 
flere folk, noe vi så sårt trenger.Det er bare blitt bygd 2 nye boliger på Seines i de siste 40 år. Bygda er fra 
før sterkt regulert mellom 2 store verneområder, store områder til dyrket mark, store myrområder og 
forsvaret som legger beslag på et stort areal , det er derfor veldig viktig at vi beholder de områdene der 
spredt bebyggelse kan gjennomføres. Målene i planen er b.l.a å gi oss en levende og mangfoldig 
kommune og en arealforvaltning som gir forutsigbarhet og bidrar til vekst. Flere "barn av Seines" har nå 
(når vi får kommunevann)  planer om å flytte hjem og bygge hus her, da er det viktig at ikke områdene 
som det er mulig å bygge på blir redusert så mye at det blir alt for komplisert å få satt opp bolig her.
Langhaugen (gnr.81, 2 og 23 ) er tidligere fra kommunale planleggere beskrevet som fine boligtomter  og 
det er viktig for oss at særlig disse arealene forblir områder der man kan bygge hus (spredt boligbygging)
Med hilsen

John Lars Seines     ( gnr.81  2 og 16 ) seinesjohnlars@gmail.com

Straumøyveien 1184
8056 Saltstraumen
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Fra: John Petter Karlsen[jpkarl@online.no]
Sendt: 19.02.2022 18:50:49
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Høringsuttalelse sak 2020/5962 

Viser til høring og offentlig ettersyn vedr. kommuneplanens arealdel 2022 – 2034.
 
Undertegnede representerer eierne av gårds- og bruksnummer 32/1 og 32/5.
 
I gjeldende kommuneplan er det regulert inn fem områder for boligtomter på 32/1 og 32/5 (samt 
32/624), omtalt som B1 - B5, for til sammen 21 boliger. Det er også regulert inn 3 grøntområder, 
omtalt som F1 - F3. Det er i tillegg regulert inn tilknytning for vei fra de nevnte boligområdene, og 
til Geitskaret, mellom 32/751 og 32/753.
 
I forslaget til ny kommuneplan ser det ut til at områdene B1 – B5 og F1 – F3 er fjernet, og at 
området foreslås omregulert til LNFR-område. Dette er vi sterkt imot.
 
Områdene B1 – B5 er i umiddelbar nærhet til VA-anlegg i Geitskaret, og kan enkelt tilknyttes 
dette via innregulert tilknytningsvei mellom eksisterende boliger på 32/751 32/753. Det er i tillegg 
kort vei til offentlig transport fra området, fra F3, via eksisterende sti ned til Vesterveien 23, og 
videre ned Vesterveien til busstopp på fylkesvei 834, ca. 450-500 meter. Det kan relativt enkelt 
tilrettelegges for asfaltert/gruslagt gangsti i eksisterende stitrasé for muliggjøring av brøyting om 
vinteren. Dette vil også legge bedre til rette for gående og syklende mellom Vesterveien og 
øvrige deler av Skivika (Geitskaret/Skiviklia) uten å måtte gå helt ned til fylkesvei 834, og opp 
igjen via Skivikveien.
 
B1 – B5 er i dag regulert inn på et relativt flatt område, godt egnet for boligbygging. Det er også 
naturlig avgrensning opp mot Rønvikfjellet ved at område F1 blir liggende mot et raskt stigende 
terreng mot sørvest, og ivaretakelse av sammenhengende grøntareal mellom bebyggelsen 
øverst i Vesterveien og B1 og B3. Tomtene på B3 ligger like langt mot sørvest som Vesterveien 
37 og 54A & B, og det er dermed en naturlig begrensning av bebyggelsen mot sørvest. 
 
Mot sørøst er det også ivaretakelse av den sammenhengende grøntstrukturen oppover 
Fredalen, som strekker seg fra Skivikveien 17, gjennom områdene F10, F9, F7 og område F2 
som ligger på 32/9. I så måte representerer de innregulerte boligtomtene på 32/1 og 32/5 en 
naturlig avslutning av bebyggelsen i Geitskaret, samtidig som sammenhengende grøntområder 
nordvest og sørøst for B1 – B5 ivaretas.
 
Det bes om at områdene B1 – B5, samt F1 – F3 opprettholdes i kommuneplanens arealdel 2022 
– 2034.

Med vennlig hilsen,

John Petter Karlsen
Lunevollen 6A
8012 Bodø

Mobil 97513925



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Jon Vestengen  

 

Navn: Jon Vestengen 

Adresse: Torvgata 65 

Epost: jon.vestengen@gmail.com 

Dato: 16.01.2022 11:40:58 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

Uttalelse:  

I nye planbestemmelser KPA22 for område 14.9 er området fremdeles merket med rød flystøysone, 

dette blir feil i forhold til det nye støysone kart også det nye midlertidige. gjelder også omliggende 

områder   
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Til Bodø kommune 
postmottak@bodo.kommune.no       

20.02.2022 
 
 

Innspill til arealplan jmf sak 2020/5962 
 
Gårdbrukere i Bodø kommune driver 25880 da dyrka areal (landbruksdirektoretat 2021).   
Landbruket er ingen stor næring i bykommunen Bodø, men den bidrar til å holde 
kulturlandskapet i hevd i byen, i bynære områder og i resten av kommunen.  Selve byen ligger 
på noe av de beste jordressursene i landsdelen.  Over tid har byen lagt beslag på store 
jordressurser og man sitter igjen med en mosaikk av større og mindre områder som fortsatt 
har potensial for produksjon av mat og kulturlandskapsverdier. 
Bodø presenterer seg i stadig sterkere grad som en kommune som satser målrettet på en 
grønnere fremtid.  Prosjektet ny by – ny flyplass og søknaden om å bli en av EUs 100 
klimanøytrale og smarte byer innen 2030  er eksempler på dette.  Så stor egenproduksjon av 
mat som mulig, så nært konsumenten som mulig , er en del av FN’s bærekraftmål.  For Bodø 
innebærer dette en langsiktig og forutsigbar forvaltning av jordressursene. 
I planbeskrivelsen i kommuneplanens arealdel heter det at «Jordvernet står sterkt i Bodø. 
Dyrka mark som er avsatt til LNFR skal ikke bygges ned». Dette er en god ambisjon.  Problemet 
er at dyrka mark taper så snart andre viktige samfunnsinteresser som for eksempel fotball 
behøver arealer.  Samtidig som man legger planer for en ny bydel som vil ha rikelig med plass 
til denne typen anlegg. 
 
Generelt  om jordvern. 
«Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å 
dyrke egen mat på egen jord» https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseien-
dommer/innsikt/jordvern/jordvern 
Matjord er en svært begrenset ressurs som er under press over hele verden.  I Norge er det 
bare i underkant av 3 % av landarealet dyrket.  Dette innbefatter også overflatedyrket jord 
og innmarksbeite. Av de ca. 10 millioner da regnes rundt 3 millioner som egnet til dyrking av 
matkorn.  Det grønne skiftet fører til større fokus på produksjon av egen mat, og grønnsaker 
og poteter kommer til å bli en viktigere del av kostholdet.  De beste arealene i Bodø vil være 
egnet til slik produksjon og varig vern av slike arealer burde dermed falle innenfor 
kommunens ambisjoner om å være en pådriver for det grønne skiftet 
Jordene på Bodin Gård og Vågønes som ligger mellom riksvei 80 og Maskinisten har særlig 
stor verdi for landbruket fordi dette er store, sammenhengende arealer.  Det er varierende 
jordkvalitet i dette området og arealene med best jordkvalitet på Bodin gård er allerede 
omdisponert til infrastrukturtiltak og bygninger.  Arealene har likevel stor verdi, og kvaliteten 
kan forbedres, noe vi kommer tilbake til under avsnittet vern av jord er mer enn vern av 
arealer. Arealene på den gamle prestegården nedover til Bodøsjøen har også stor verdi som 
grøntområde og der det er felter med jord av høy kvalitet.  Det er viktig at også disse 
områdene beskyttes mot videre nedbygging. 

NORDLAND 

http://jordvern.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseien-dommer/innsikt/jordvern/jordvern
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseien-dommer/innsikt/jordvern/jordvern
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Bodø kommune har også flere områder med jord av svært høy kvalitet som egner seg til 
matproduksjon og som allerede er vedtatt omdisponert. Hunstad Sør har sammenhengende 
jordbruksarealer som er omregulert og som bør vurderes overført til LNFR område.   
Jordvern Nordland har tidligere gitt innspill til planene for anvendelse av flyplassarealene der 
deler av området sannsynligvis har noe av den beste jordkvalitet i fylket.   Vi forventer at 
dette blir tatt hensyn til når man skal gjøre en helhetlig vurdering av kommunens 
arealbehov. 
 
Konsekvensvurdering og arealregnskap. 
Jordvern Nordland er i hovedsak fornøyd med konsekvensvurderingene knyttet til landbruk.   
I og med at landbruk og reindrift er de to næringene som er mest avhengige av store arealer 
mener vi det vil være fornuftig for ettertiden å ha behandle disse næringene for seg selv.  
Jordvern Nordland er ellers fornøyd med at en del arealer er tilbakeført til LNFR områder og 
at det i konsekvensvurderingen for noen områder konkluderes med at arealenes betydning 
som landbruksareal skal tillegges avgjørende betydning.  Vi registrerer samtidig at 
landbruket stiller svakere i områder der det ligger til rette for fortetting.  Det kan virke som 
om dette er viktigere enn jordvern.  Vi savner konsekvensvurdering ved omregulering fra 
LNFR til andre formål, som beskriver arealets potensial for matproduksjon.  Det er også viktig 
å vurdere mulighet for bevaring gjennom bruk slik at arealet er i beredskap til 
matproduksjon.  Dette kan være bruk til friluftsaktivitet eller som landskapselement.  En slik 
vurdering må også innbefatte vurdering av jordmassenes kvalitet og krav til flytting og 
oppbygging av nytt areal.   
Det er positivt at Bodø kommune ønsker å tilbakeføre dyrket areal til LNFR områder, men vi 
savner en oversikt som viser hvordan dette slår ut totalt.   
Nedbygd og omregulert areal som er rapportert i Kostra for perioden 2012 - 2019 er totalt 
474 daa, mens nedbygd areal i samme periode bare er 28 daa. I perioden fra 2010 er det 
bygd brannstasjon, motorvei, fjernvarmeanlegg osv. på dyrka mark av til dels svært god 
kvalitet.  Hvor disse tallen finnes i statistikken er usikkert.  Det er uansett snakk om 
betydelige arealer.  En gjennomføring av planene for Thalleveiåkeren, Hundstad Sør, 
Mørkved Handelspark osv. vil gjøre store innhogg i jordressursen innenfor bygrensene.   
Hvor mye areal er tilbakeført og hvor mye foreslås omdisponert?  Oversikten må vise hvor 
mye av dette som er fulldyrket jord. Vi forventer en slik oversikt før planen går til behandling 
i bystyret. Nordland sin nye Jordvernstrategi har en målsetting om å redusere nedbygging av 
dyrka og dyrkbar jord til 300 da pr. år, med 150 da på hver av kategoriene.  Bodø kommune 
kan ikke forvente at hele dette arealet står til disposisjon. 
 
Henssynssone landbruk 
I § 11.4.1 om hensynssone landbruk er det en klar formulering om at det innenfor 
hensynsonen landbruk skal tas «særskilt hensyn til landbruk og kulturlandskap. Tiltak som er i 
konflikt med landbruk eller interesser/verdier knyttet til kulturlandskap skal som hovedregel 
ikke tillates.»  I endringsnotatet på side 37 er det foretatt en nærmere presisering.  «Forslag 
til ny hensynssone omfatter dyrka mark, innmarksbeite og områder med stor verdi for 
skogbruk. Store områder med utmarksbeite er tatt bort.»  Utmarksbeitene vil med stor 
sannsynlighet få større betydning i et landbruk der mer av fôret skal produseres lokalt.  
Jordvern Nordland mener at en slik begrensning av hensynssone landbruk er med på å svekke 
grunnlaget for næringen og ikke til å styrke jordvernet slik det står i rapporten.  Vi anbefaler 
derfor at det gjøres en ny vurdering av dette. 
Jordvern Nordland mener at alt areal på Bodin gård må legges inn under hensynssone 
landbruk.  Dette vil sikre at disse arealene også kan brukes til å ta vare på jordmasser som skal 
flyttes. 

http://jordvern.no/
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På Fenes må man også vurdere utvidelse av hensynssone landbruk mot nordøst retning 
Mørkved sør. 
 
 Vern av jord er mer enn vern av arealer. 
Jordvern Nordland har et primærstandpunkt om at matjord skal vernes der den ligger.  Dette 
er den minst ressurskrevende måten å bevare ressursen på.  Når andre hensyn fører til at 
arealene omdisponeres til infrastruktur, tomtegrunn etc.  er det jordmassene som har verdi.  
Disse massene må flyttes til eksisterende landbruksarealer der man kan forbedre tilstanden, 
eller til nydyrking.  En del av arealene på Bodin gård er godt egnet for tilførsel av jordmasser 
med god kvalitet. 
I planbestemmelsenes § 1.15 om bevaring av matjord i Byutviklingsområdet er det fastslått 
at overskytende matjord i byggeområder skal håndteres i tråd med kommunens vedtatte 
retningslinjer for bevaring av matjord.  Det forutsettes at transport av maser skal være 
innenfor rimelig avstand og at det er utbyggers ansvar å påse at matjorda benyttes i tråd 
med bestemmelsene.  I planbeskrivelsens avsnitt om oppfølging av FN’s bærekraftmål nr. 2 
gjøres det et poeng av bestemmelsene om bevaring av matjord. ¨ 
Det er behov for en betydelig bedre og mer forpliktende plan for ivaretakelse av matjord.  
For det første må all matjord av beste kvalitet brukes til landbruksarealer og ikke bare 
overskytende masser.  Slik planen er nå stimulerer den utbygger til å bruke så mye som 
mulig av de bese massene til terrengforming etc. mens de dårligste massene blir tilgjengelig 
til jordbruket.  For det andre er det ikke naturlig å ha en formulering om transportavstand.  
Dette brukes ellers ikke i andre sammenhenger om massetransport.  For det tredje må vern 
av jordmasser også gjelde utenfor Byutviklingsområdet. Og sist, men ikke minst, må man få 
en forståelse for at det her er snakk om mer enn de øverste 20 cm av jordsmonnet.  På de 
beste arealene er det snakk om opptil 1,0 meter.  
 
 Andre innspill. 
Jordvern Nordland har valgt å i hovedsak konsentrere seg om jordbruksarealer innenfor 
bygrensene.  Det betyr ikke at andre områder er mindre verdifulle og vi forventer at de 
samme hensyn tas til vern av arealer og ivaretakelse av jordsmonnet når arealer blir 
omdisponert. På Tverrlandet anbefaler vi alternativ 2, der B13 fortsatt er LNRF og brukes til 
matproduksjon. 
 
Jordvern Nordland er først og fremst opptatt av verna av dyrket og dyrkbar jord.  Vi vil likevel 
påpeke at det settes av mye arealer til fritidsbebyggelse.  Vi mener det er på tide at 
kommunen foretar en vurdering av behovet for denne arealbruken i og med at den legger 
beslag på beiteområder for rein og bufe. Begrensing av beitearealer kan gi ulemper for 
gårdbruker å bruke beitet. Områder til hyttebyggingr krever også tilrettelegging av 
infrastruktur som vei, vann og avløp.  Det blir stor aktivitet i nærområdene som kan påvirke 
jordbruk og reindrift negativt.    
 
 
Vennlig hilsen 
Jordvern Nordland 
 
 
v/Solveig Utvik 
-styreleder- 

http://jordvern.no/


Fra: Ingolf Andreas Bergquist[i-bergq@online.no]
Sendt: 18.02.2022 21:53:32
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022 - 2034 

 
MERK.: 2020/5962.
 
UTTALELSE FRA KARBØL GRUNNEIERLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL:
 
"GJELDER G.NR. 213 OG G.NR. 214 I BODØ KOMMUNE.
 
Vi krever at gjeldende plan for vårt område fortsetter.
 
Det er ikke kommet fram nye dokumenterte opplysninger om forhold som tilsier at det er nødvendig å 
endre til LNFR.
 
Vi krever derfor at det nye forslaget strykes."
 
 
Med vennlig hilsen
for KARBØL GRUNNEIERLAG
 
Ingolf A. Bergquist
       leder
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Fra: Wibe, Sissel[Sissel.Wibe@nav.no]
Sendt: 19.02.2022 10:53:26
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];Ingvild Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no];Jan
Hansen[jan67@online.no];Sonja Solli[sonja.solli@lofotkraft.net];Anne
Hansen[annehaha@msn.com];'sissel.wibe@gmail.com'[sissel.wibe@gmail.com];
Tittel: 2020/5962 Uttalelser til kommuneplanens arealdel

 
Jeg ber om at kommuneplanen gjøres om og at min eiendom på  70/14  på Fitjanområdet (B13) ikke blir gjort om til
LNFR. 
 
Hele Fitjanområdet har vært i familiens eie fra tidligere, inntil det ble gjort om til industritomt (70/744 med 146.060 m2)  og
vi ble tvunget  til å selge til Bodø kommune i 1984.
I den forbindelse ble det avtalt at vi fikk beholde en erstatningstomt/ et område rundt mitt barndomshjem  (som nå er
revet) og låven som står der i dag.
 
Jeg er rettmessig eier av  75 % av eiendom 70/14 som på Fitjanområdet (B13)  består av  5, 23 mål  som er foreslått gjort om
til LNFR. Det kan jeg ikke akseptere jfr. avtalen over.
I dag ligger det en låve på området, og jeg bor/ eier eiendommen og  huset nærmest området (som har eget gnr./bnr). Jeg
ber om at min eiendom på 70/14 beholdes til boligformål for fremtiden.
 
Det er feil i grunnboka, tomta er ikke i dag skilt ut som egen eiendom, men ligger i den store eiendomsområdet 70/14 som
også inkluderer  nausttomt på Tverlandet og eiendom på Naurstad. Jeg har skjøte som viser rett eierforhold (se vedlegg). Vi
er i en dialog med øvrige eiere om: 

 rette opp i grunnboka på 70/14 der arvinger må  få gjort opp i skifte (konkret her gjenstår nå skifte etter arvinger
etter avdøde Roar Trondsen som skal rettes opp i uke 8) 
få søkt fradelingstillatelse og rette opp i eiendomsforholdet på området på 5,23 mål slik at rette hjemmelshavere står
som eiere i tråd med vedlagte skjøte (dvs meg med 75 % og arvingene etter Roar Trondsen med 25 %) 
få gjort om Naurstadområdet til boligtomt, noe som er spilt inn tidligere, men gjentar dette også her. 

Dersom dette ikke blir innfridd, ber jeg om  en nærmere redegjørelse samt møte for å diskutere saken. Saken er diskutert
med øvrig eiere av Fitjanområdet, som støtter innspillet. 
Ber også om ei vurdering på ønske om omgjørelse av salget som ble gjort i 1984 da avtalen var at området skulle bli brukt
til industriformål, noe som ikke har blitt gjennomført.
 
 
Med vennlig hilsen
Karin Hansen
 
(mine barn står på kopi)
 











Fra: john lars seines[seinesjohnlars@gmail.com]
Sendt: 13.02.2022 22:23:42
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Emne: Innspill til KPA 2022- 2034 Bodo Kommune 

Revisjon av kommunedelplanens arealdel 2022- 2034, gjelder Seines grn. 81.

Innspill fra eiendommen gr.81- bnr 4 Seines Straumøya.

1 Vedlegg: Høringsuttalelse

Hilsen 
Kjell A. N. Nikolaisen.

John Lars Seines 
Verge.



Bodø Kommune, 

postmottak@bodokommune.no 

 

Emne: Innspill til KPA 2022-2034 Bodø Kommune 

 

Revisjon av kommunedelplanens arealdel 2022-2034, gjelder SEINES grn. 81 

 

 

Innspill fra eiendommen gr. 81- brn.4 Seines Straumøya. 

Den tidligere arealplanen for Seines i Bodø Kommune ga forutsigbarhet i 
arealforvaltningen av eiendommen 81/4.  

Planen var klart definert for spredt boligbygging, men vi har ikke hatt godkjent 
drikkevann, så spredt boligbygging har ikke vært mulig.  

Min bolig var oppsatt i 1952 på gr.81/4 og dårlig tilgang på vann. 

 I 2023 tilrettelegges det med kommunalt vann til Seines og med vann på 
eiendommen er det aktuelt med boligbygging.  

 Jeg vil at den tidligere arealplanen for Seines med spredt boligbygging 
videreføres.  

En plan som forenkler saksgangen for utbygger og mulighet for utvikling nye 
boligtomter for oss som bor ute i distriktet. 

Hilsen 

Kjell Arnt Nikolai Nikolaysen 

Petrines Ale 9 

8056 Saltstraumen 

 

Verge. 

C/o John Lars Seines 

Saltstraumveien 1184 

8056 Saltstraumen 

mailto:postmottak@bodokommune.no


Fra: kjell@advokatmathisen.no[kjell@advokatmathisen.no]
Sendt: 06.12.2021 08:41:04
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];Grete Bach 
Mortensen[Grete.Bach.Mortensen@bodo.kommune.no];
Tittel: Deres saksnr.: 2021/8881 - Innspill til Kommuneplan Arealdel 2022-2034 

For sak 2021/8881, om arealoverføring av ett areal på 335,3 kvm endres søknaden herved til å gjelde 
arealoverføring til uendret bruk. Anmodes om at det ikke av Bodø kommune bes om at søknaden 
avviksbehandlet og at søknaden ikke nødvendiggjør dispensasjonssøknad. Søknaden endres til å gjelde 
arealoverføring av 335,3 kvm.
I herværende sak 2021/8881 søkes det om arealoverføring fra gnr. 88 bnr. 1 i (1804) for ett areal på 
335,3 kvm til bnr. 29. 
 
Eiendom gnr. 88 bnr. 29 i (1804) Bodø kommune og ett areal på ca. 1 daa på eiendom gnr. 88 bnr. 1 og 
gnr. 88 bnr. 45 i (1804) anmodes regulert til Boligformål i kommende arealplan for Bodø kommune. Eier 
av eiendom gnr. 88 bnr. 29 i (1804) planlegger å erverve ett areal på bnr. 45 for tillegg til bnr. 29, for å 
sikre at bygningen på bnr. 29 er mer enn 4 meter fra nabogrensen.
 
Det henstilles at Byplankontoret etterkommer innspillet om å regulere eiendommen til Boligformål ved 
revidering av Kommuneplan Arealdel for 2022-2034. Eiendommene bnr. 29 er bebygd med formål Bolig.
 
Med hilsen
Kjell-Arne Mathisen
Advokat
 
Storgata 8, 8001 Bodø
Mobil: 902 52 051
www.advokatmathisen.no
 

 
 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=www.advokatmathisen.no&umid=cac9c3a3-bd19-419d-9138-fac7ccec40ca&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-205350b366893624bcc8b6809935701152600c4e


Byggesak 
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: 75 55 50 00  Orgnr.: 
Besøksadresse: Kongens gate 23 Saksbehandler 75 55 53 61 grete.bach.mortensen@bodo.kommune.no 972 418 013 

 

 
 

 
Byggesak   

 
 
Jan Petter Pettersen 
 
Furusetveien 11 
3427  Gullaug 
 
 
 
 

Foreløpig svar 

I medhold av forvaltningslovens § 11a 
 
Eiendommens adresse: Evjenveien, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 88/1 
Hjemmelshaver/søker: Jan Petter Pettersen   
Erverver: Robin Johnsen   
Formål: Oppretting av matrikkelenhet - 

arealoverføring 
  

 
Vi mottok din søknad om arealoverføring den 25/11-2021.  
 
Hjemmelshaver har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen 
skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i 
medhold av denne lov. Dokumentasjonen skal være i samsvar med Saksbehandlingsforskriften, 
SAK10 kapittel 5. For å unngå unødvendige forsinkelser er det viktig at materialet kvalitetssikres 
før innsendelse. 
 
Mottatt kopi av utskrift fra jordskiftesak B25/1975 er oversendt til Geodata. 
Det vil være oppmålingskontoret som foretar vurdering av innsendt dokumentasjon i forhold til 
om gnr 88/1 er sannsynlig rettmessig eier av umatrikulert grunn 00/00. 
Det er av den grunn oversendt en anmodning om uttalelse til Geodata. 
 
Forutsatt at de kommer til at man kan gå videre med saken, er innsendt søknad mangelfull. 
Se liste som følger under. 
 
Søknaden er i tillegg mangelfull. Du/dere må sende inn den dokumentasjonen som mangler innen 
3 uker, hvis ikke vil saken bli avsluttet. Dersom søknaden endres kan dette føre til at ny 
nabovarsling må gjennomføres. Ta kontakt med saksbehandler dersom du har behov for utsatt 
frist. 
 
Vedtak i saken vil bli fattet innen 12 uker etter mottatt fullstendig søknad 
 
Følgende dokumentasjon skal innsendes/revideres    

 Det mangler søknad om dispensasjon fra §  formål LNFR i kommunedelplan for 
Saltstraumen (KDP12) for arealoverføring til boligformål. 
Søknaden må begrunnes i hht pbl § 19-2. Begge vilkårene må være tilstede for å kunne 

Dato:   ........................................................................03.12.2021 

Saksbehandler:   .....................................Grete Bach Mortensen               

Telefon direkte:   .......................................................75 55 53 61 

Deres ref.:   .................................................................................. 

Løpenr.:   ................................................................102652/2021 

Saksnr./vår ref.:   ........................................................2021/8881 

Arkivkode:   ...........................................................................88/1 
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innvilge dispensasjon. Det må foreligge en overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon 
og det må fremgå at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir 
tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon fra LNFR til boligformål. 
 

 Omsøkt areal. 
Det oppgis ca 350 m² i søknaden, mens det på kartet fremgår 335,3 m². 
Det må oppgis hvilket areal som omsøkes arealoverført. 
 
Eventuell tillatelse vil bli gitt med vilkår knyttet til et eksakt areal. Det gis ikke tillatelse med 
ca areal. 
Avviker arealet mer enn +/- 5 %, må det søkes om endring av gitt tillatelse. Overstiger 
avviket +/- 5 % vil en endring ikke være ihht reglene for grensejustering. Videre vil en sak i 
dette området være betinget av dispensasjon.  
For å unngå en eventuell søknad om endring, bes du om å oppgi et eksakt areal  
 

 Nabovarsling: 
Søknaden om deling og søknad om dispensasjon skal nabovarsles. 
Følgende eiendommer skal varsles: Gnr 88/45, gnr 143/1. 
Det er mottatt kopi av svar fra gnr 143/1 (NFK) knyttet til selve delingen. 
Dispensasjonssøknaden er ikke varslet NFK. 
 

 Krav om matrikulering er ikke vedlagt 
Lenke til skjema 
https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/rekvisisjon-om-matrikkulering-herunder-
rekvisisjon-av-oppmalingsforretning 
 
Pkt 1 – begge eiendommene skal føres inn gnr 88/1 og 88/29 
pkt 2a 
pkt 3b 
pkt 4 – matrikulering uten utsettelse (innen 16 uker) (vanligst) 
pkt 5 – ikke relevant 
pkt 6 – navn på den som skal ha faktura 
pkt 7 – begge eiendommene føres inn og begge hjemmelshaverne skal signere 
pkt 8 – eier av gnr 88/1 signerer  
 

Søknaden er avhengig av uttalelse/samtykke fra annen myndighet og vil bli oversendt: 
 Bodø kommune, Byutvikling 
 Bodø kommune, OK-avdelingen 
 Bodø kommune, Næring og etablering, Landbruk 

 
 Fylkesmannen i Nordland 
 Nordland fylkeskommune 
 Sametinget 
 Saltfjellet reinbeitedistrikt 

 
 

https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/rekvisisjon-om-matrikkulering-herunder-rekvisisjon-av-oppmalingsforretning
https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/rekvisisjon-om-matrikkulering-herunder-rekvisisjon-av-oppmalingsforretning
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Gebyr: 
Behandling av saken er gebyrbelagt etter gjeldende betalingsregulativ. (Se kommunens 
hjemmeside, www.bodo.kommune.no, Tjenester A-Å). 
 
Estimat – Gebyrer (dette er med forbehold, men gir en indikasjon på samlet kostnader) 
PBL - Byggesak: 
D3-2 Pris pr dispensasjon  2,2 * 2700  = 5 940 
D3-3 Ekstern høring  3,2 * 2700  = 8 640 
F1 Kart     0,6 * 2700  = 1 620 
D1-4 Areaoverføring              2 * 0,75 * 2700 = 4 050 
SUM      = 20 250,-  20 250,- 
 
Landbruk 
Ev behandling etter jordloven  = 2 000,-    2 000,- 
 
Oppmålingsgebyr (Geodata) 
E1-1 areal (251-200 m²) 12*2700  = 32 400,-  
Tinglysningsgebyr    =       585,- 
Dokumentavg     =    1 250 
Sum      = 34 235,-  34 235,- 
 
Sum totalt        56 485,- 
 

Med hilsen 
 
 

 Grete Bach Mortensen  
 Saksbehandler  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
 
Kopi til: 
Robin Johnsen Evjenveien 1 8056 Saltstraumen 
ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ 

 
 
  

 
 

http://www.bodo.kommune.no/
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Areal formål Bolig
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16.11.2021Dato:

gnr. 88 bnr. 29 - Solvold

1:500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Fra: Ingvild Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no]
Sendt: 24.01.2022 10:10:23
Til: arkivhjelp[arkivhjelp@bodo.kommune.no]
Kopi: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];
Tittel: VS: Innspill arealplan for Nordsia 

Kan dere journalføre dette som uttalelse fra Kjerringøy og Norsia kommunedelsutvalg v/Eirik Rødsand 
på sak 2020/5962.
 
 

Med vennlig hilsen

Ingvild Gabrielsen 
Rådgiver
Byutvikling Plan

+4775555344
ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 
 

Fra: Ivan Pareli Sommerseth Henningsen <Ivan.henningsen@bodo.kommune.no> 
Sendt: 21. januar 2022 09:27
Til: Ingvild Gabrielsen <Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no>; Mats Marthinussen 
<Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no>
Emne: Innspill arealplan for Nordsia
 
Hei Mats og Ingvild. 
 
Tusen takk for gode orienteringer på møtene i kommunedelsutvalgene og for den gode jobben dere har 
gjort 😊 
 
Jeg har oppfordret de i utvalget som har ev. innspill om å sende dette til meg slik at det muligens blir 
mer oversiktlig for dere. 
 
Fra Nordsia har jeg mottatt et innspill angående Kleivan som er en ansamling eneboliger tilknyttet 
Skaug. Det er ønskelig at dette området i likhet med Mjelleveien (Gjersosen – Mulstrand) reguleres til 
spredt boligbebyggelse. Dette for å forenkle prosesser ved tiltak på egen eiendom og ev. flere boliger. 
Området er i naturlig tilknytning til Skaug som «sentrum». Kartutsnitt ligger vedlagt. 
 
Det vil nok komme flere innspill både fra Kjerringøy- og Nordsia og Væran, så håper jeg dere har tid til å 
se mer på noen av disse. 
 
 

mailto:ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no
https://www.bodo.kommune.no/


Med vennlig hilsen

Ivan Pareli Sommerseth Henningsen 
Utvalgssekretær/Nærmiljøleder
Politisk Sekretariat

+4797025923
ivan.henningsen@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 
 

mailto:ivan.henningsen@bodo.kommune.no
https://www.bodo.kommune.no/
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BODØ KOMMUNE 
Postboks 319 
8001 BODØ 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref 
2021/608-10 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Anniken Nylund Aasjord 

Dato 
24.02.2022 

 
 
Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens 
arealdel 2022 - 2034 - Bodø kommune – Nordland 
 
Kystverket viser til forsendelse fra Bodø kommune som gjelder høring og offentlig ettersyn 
av kommuneplanens arealdel. 
  
Formålet med kommuneplanens arealdel er å fastlegge framtidig arealbruk i et langsiktig 
perspektiv med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Planen skal gi hovedtrekkene 
for arealenes utnyttelse, herunder vern og hvilke hensyn som må ivaretas gjennom 
disponeringen av kommunens samlede areal. 
  
Kystverket har vurdert planforslaget og har ingen vesentlige merknader.  

Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Vi tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. 
Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet.  
 
Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig 
transportsystem.  
 
Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter kan inngå i større 
handels- og produksjonsnettverk, og for at personer skal komme seg mellom hjem og 
arbeidssted.   
 
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider1. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  
 

 
1 https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/ 

https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/
https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/


 Side 2 

Kystverkets vurderinger 
 
Havn 
Etablering av havneavsnitt på Lille Hjartøya og nyetableringer som resultat av flytting av 
dagens flyplass, kan bidra til forbedringer for maritim næring og logistikk. For at de nye 
planene skal få størst mulig nytte er det viktig med helhetlige perspektiv i videre 
planlegging. 
 
Havner og havneterminaler er viktige bindeledd mellom land og hav, og for folk og 
næringstransporten langs kysten. Det er avgjørende at havna/anløpspunktet har mulighet 
for å utvide sin virksomhet. Effektiv havnevirksomhet er avhengig av en rekke faktorer, bl.a. 
arealtilgang, tilknytning til overordnet infrastruktur og kontinuerlig helårsdrift (24/7). God og 
effektiv tilførselsvei til havna må sikres i det videre planarbeidet slik at havnas funksjon kan 
ivaretas og behovet for areal til lasting, lossing og lagring, samt terminaler for ulike formål 
må sikres. Kommunen må gjennom sitt arbeid med arealplaner sikre det maritime 
næringslivet tilgang til tilstrekkelige næringsarealer med sjøtilgang. 
 
Farleder og ferdsel 
I Bodø kommunes arealdel ser vi at fremtidig arealdisponering har tatt høyde for at hoved- 
og bileder skal forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs skal normalt ikke 
hindres av for eksempel fortøyninger, lektere, oppdrettsanlegg, broer m.m. Vi registrerer at 
hoved- og biledene er vist som juridiske samferdselslinjer i samsvar med Kystverkets digitale 
kartløsning Kystinfo.Det vises ellers til kap. 6.4.2 i veileder for planlegging i sjøområdene2 
utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mai 2020.  
 
Planforslaget omfatter to alternative forslag for områdene rundt Lille Hjartøy. Tilrettelegging 
for etablering av veibro over til Lille Hjartøya vil kunne påvirke ferdselen gjennom 
Nyholmsundet. Etablering av bro vil utgjøre et farledshinder som vil flytte en stor del av 
dagens trafikk til andre leder. Endring av trafikkmønster kan bety lengre reisevei og økte 
klimagassutslipp. Det kan også bety endrede risikoforhold i de ledene trafikken flyttes til. I 
tillegg kan etablering av nye havneavsnitt på Lille Hjartøy bety endringer i dagens 
seilingsmønster. Samtidig kan tilrettelegging for havneutbygging legge til rette for økt 
sjøtransport. Dersom Bodø kommune går videre med alternativet tilkomst til, og utbygging 
av Lille Hjartøya, bør nevnte problemstillinger tas med i vurderingen.  
 
Navigasjonsinnretninger 
For å sikre trygg og sikker ferdsel i farvannet er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig 
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker, jernstenger 
m.m. i kommunen. 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.  
 
Dersom det etableres bro over til Hjartøya og planer om nye havneavsnitt realiseres, kan 
endringene medføre behov for endringer i eksisterende navigasjonsveiledning, samt utløse 
krav om nyetableringer.  
 
Klimatilpasning 
Arealdisponeringen til kommunen vil ha betydning for hvordan kommunen påvirkes av 
klimaendringer. En klimatilpasset arealplanlegging vil redusere skadeomfanget som følge av 
klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet. 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/


 Side 3 

Sjøtransporten er avhengig av en tilfredsstillende maritim infrastruktur for å kunne levere 
gode og effektive tjenester til sine kunder. Maritim infrastruktur er blant annet farleder, fyr, 
merker, moloer og havner/havneterminaler med tilhørende infrastruktur. Klimaendringer 
knyttet til havnivåstigning, vind-, bølge-, og strømforhold og erosjon vil gi økte utfordringer 
for etablering/dimensjonering, og drift/vedlikehold av maritim infrastruktur.  

Oppsummering 
 
Kystverket viser til våre faglige råd og innspill i dette brevet, og ber om at det tas hensyn til 
disse i planarbeidets oppfølging. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Anniken Nylund Aasjord 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 











Fra: Leif Steinsrud[lsteinsrud@gmail.com]
Sendt: 20.02.2022 19:10:17
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Steinar[steipe@online.no];
Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2034 

Til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 BODØ.
 

Bekrefter tilslutning til Steinar Pedersens mail (19. feb. 2022, 12:45) angående regulering av 
eiendom 11-3 og 11-4, Kjelbotn, Landegode 

Mvh 
Leif Steinsrud



Bodø kommune  
postmottak@bodo.kommune.no 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
 
Deres ref.                                                      Deres dato                                         Vår ref. 
2020/5962                                                     05.01.2022 
 
 
Saksnummer 2020/5962.uttalelse knyttet til høring av kommuneplanens 
arealdel(KPA) 2022-2034 
 
Viser til mottatt brev av 10.01.2022  fra Bodø kommune, med svarfrist 20.02.2022, hvor vi 
blir invitert til å komme med en uttalelse i forbindelse med høring av KPA for 2022-2034. 
Vi er grunneiere av eiendommen i Mølnbukta Gnr.230/bnr.9.Eiendommen er regulert1, vedtatt 
av daværende Skjerstad kommune 27.juni 2002, og beskrevet som H92 i KPA. Se vedlegg2 
for visuell fremstilling av eiendom i kart. 
Vi fikk regulert 6 hyttetomter. 3 av disse ble solgt og de resterende 3 har vi tenkt å selge i år. 
Dere  skriver at flere store hytteområder er foreslått tatt ut. Dette kan vel ikke kalles et stort 
hyttefelt. 
At dette ligger langt fra vei stemmer heller ikke. Det er heller ikke i konflikt med  reindrift, 
landbruk eller naturmangfold. 
Når det gjelder fare for flom, ras og skred viser jeg til ingeniørgeologisk rapport som eier av 
230/3 Fritz-Ivan Guldbrandsen har lagt ved sin uttalelse. 

Vi kan derfor ikke se at noen ny plan for området skulle være nødvendig.  
Avslutningsvis vil jeg understreke at dette det dreier seg om tap av store verdier for oss hvis 
endringer i foreslåtte KPA blir vedtatt og stående. 

Innspill til KPA 2022-2034 
Forslag til endring taes ut av ny plan og reguleringsplan vedtatt av Skjerstad kommunestyre i 
2002,samt KPA 2018-2030, videreføres i sin helhet for H92. 
 
 
 
Sulitjelma den 7. februar 2022 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Lill Evjen                                                                 Harry Evjen 

                                                
1 Utdrag av kart i reguleringsplan for Mølnbukta hyttefelt, vedtatt 27. juni 2002 av Skjerstad kommunestyre 
2 Markering av eiendom 230/9 i kart 







Bodø Kommune 

e-post; postmottak@bodo.kommune.no 

 

 

Deres sak 2020 /5962 - Innspill Kommeunedelplanens arealdel 2022-2034.  

 

Vi er eiere av eiendommene 37/145 og 37/196 i Bodøsjøveien 2. I forslag til kommunedelplan er 
store deler eiendommene avsatt til friområde. Eiendommene er i dag regulert til boligformål.  

En avsetting til friområde vil være svært verdi forringende for vår del. Vår tomt er ca. 1,5 mål og det 
er god plass til utskillelse av en tomt til – til en enebolig. Fortetning i eksisterende boligområder er 
også en overordnet føring i KPA. Men med avsetning av deler av tomtene til friområde vil ikke dette 
la seg gjøre.  

Vi kjenner til at det før vår eiertid var tenkt en videreføring av elveparken gjennom vår eiendom, men 
det ikke lot seg gjøre da huset vårt ligger ca. fire meter fra elvekanten. Noe som også vil gjøre det 
umulig å bygge en sti / park på eiendommen i fremtiden- da trafikken dette medfører vil være til for 
stor sjenanse for eksisterende bolig.  I tillegg vil stort sett hele boligens utearealer bli berørt og tiltak 
for å bevare privatlivet og bruken av resterende uteområde vil bli omfattende, kostbart og i tillegg 
sette store begrensninger for utforming og utstrekning av prosjektet.  

 

I KPA er det også lagt opp til at elver ikke kan legges i rør, og da sikrer man at elven i fremtiden forblir 
slik den er. Men vi mener det er uhensiktsmessig at dere tar hele vår eiendom mot elva og langt inn 
på eiendommen og avsetter til friområde og ber dere derfor se på dette før planen fremmes og 
vedtas politisk. Dette på bakgrunn av de vesentlige ulemper dette vil påføre oss som eiere av 
eiendommen.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Andre Nilsen og Line Olsen 

Eiere av Bodøsjøveien 2 



Fra: Thor S. Ekhorn[te@linkpro.no]
Sendt: 18.02.2022 15:28:48
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Stig Bjørnbakk[stig@casaconsult.no];Eivind 
Nyhagen[eivind@byggproffen.no];markus@byggalf.no[markus@byggalf.no];jarle@byggsoknorge.no[jarle
@byggsoknorge.no];kn@husfolket.no[kn@husfolket.no];
Tittel: Høringsuttalelse ny KPA 2022-2034 

Viser til vedlagte høringsinnspill til ny KPA. 
 
Innspillet sendes inn som kommentar fra utbyggingsselskapet LinkPro AS, byggmestrene Byggproffen AS 
og Byggalf AS, konsulentselskapene Casa Consult AS og Husfolket AS, samt Byggsøk Norge AS.
 
 
 
 
Med hilsen
 
Thor Ekhorn
Daglig leder

Tlf 952 313 60
te@linkpro.no
www.linkpro.no
 
 

mailto:te@linkpro.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.linkpro.no&umid=9a234bd2-74e1-4ea1-9b62-fe2be8ac6f48&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-337a4c68c6013bdda9f90b275fdde49fb8b9f314
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Ny KPA, Bodø 2022-2034 

Høringsinnspill fra LinkPro AS med flere: 

Generell kommentar 
Høringsutkastet til ny KPA er i stor grad en videreføring av gjeldende KPA. Erfaring og praksis har nok 
medført en del endringer, men bare i ytterst få tilfeller i ei retning som «myker opp» plankravene. 
Gjennomgående legger den nye planen opp til enda mer detaljerte bestemmelser for bl.a. generelle 
kvalitetskrav og «bokvalitet». Etter vårt skjønn hører ikke bestemmelser i slikt omfang hjemme i en 
overordnet plan som KPA skal være. Her fremstår KPA-bestemmelsene på viktige områder nesten 
som en detaljregulering av hele byutviklingsområdet.  
 
Det samme gjelder dokumentasjonskrav knyttet til f.eks. støy, miljø, energi mv hvor utredninger og 
dokumentasjonskrav i mange tilfeller påføres helt uten at det er reelle behov. Bestemmelsene legger 
også opp til at slik dokumentasjon må utarbeides for tidlig i prosessene, f.eks. ved regulering eller 
rammesøknad. 
  
Vi mener KPA må legge større vekt på mål og retning, hvor mange av bestemmelsene blir gjort om til 
retningslinjer/preaksepterte løsninger. Disse vil da kunne og retningsgivende ved utarbeiding av nye 
reguleringsplaner og byggesaker, uten at de fullt ut binder opp løsningene i de enkelte planer og 
tiltak. Dette ville gjøre det lettere å fremme detaljreguleringsplaner og byggesaker som er optimalt 
tilpasset sted, situasjon og markedsbehov, uten å bli tvunget innenfor rammene av en svært detaljert 
KPA. I tillegg ville dette forhåpentligvis i større grad motivere utbyggere, arkitekter og planleggere til 
å tenke nytt og i retning av innovative løsninger. 
 
Forslaget til ny KPA vil i enda større grad enn gjeldene, drive opp plan- og bygge-kostnadene og 
dempe boligbyggingstakten i Bodø. Boligprisene i markedet vil øke både pga. lavere nybyggvolum 
og pga. fordyrende krav og prosesser. 
 

Kommentarer til enkeltparagrafer og bestemmelser: 

§ 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner 
Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020. 
 
Denne bestemmelsen vil potensielt sette velbegrunnede bestemmelser i relativt nye 
reguleringsplaner ut av spill. Dette skaper uforutsigbarhet og tilsidesettelse av juridiske rettigheter 
tiltakshaver har ervervet gjennom kostbare og omfattende reguleringsprosesser.   
Vi risikerer at byggesaker innenfor relativt nye reguleringsplaner kompliseres og stopper opp fordi 
nye bestemmelser i KPA trumfer bestemmelser i gjeldende planer. Dette til tross for at disse har vært 
gjennom en vesentlig mer målrettet prosess knyttet til detaljregulering av aktuelt utbyggingsområde.  
Denne formuleringen må endres, eller i det minste bør datoen for KPAs forrang skyves flere år 
tilbake i tid. 

 
§ 1.2.1 Unntak fra plankrav Boligbebyggelse:  
Mindre utbyggingstiltak innenfor eksisterende boligområder, avsatt til et formål innenfor bebyggelse 
og anleggskategorien, kan utføres uten reguleringsplan så lenge alle følgende betingelser er oppfylt: 
• Tiltaket har maksimalt 3 nye boenheter. 
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• Det kan kun bygges småhusbebyggelse. Dersom tomt skal fradeles, skal den nye tomten ved 
bygging av eneboliger være minimum 300 m2 per boligbygg. Ved bygging av øvrige småhus skal den 
nye tomten være minimum 600 m2 per boligbygg.  
• Tiltakets form, høyde, volum og plassering tilpasses tilgrensende bebyggelse og forholdet til 
transportnett og øvrige bestemmelser i denne plan og plan- og bygningsloven ivaretas.  
• Tiltaket medfører ikke privatisering eller på andre måter kommer i konflikt med offentlig 
grønnstruktur, strandsone, friområder, turløyper eller hindrer allmenhetens tilgjengelighet til slike 
områder.  
• Tiltaket berører ikke bygning som i seg selv er bevaringsverdig (gul på temaplan kulturminner).  
• Berører tiltaket bygning som inngår som del av bevaringsverdig bygningsmiljø, må tiltakshaver 
dokumentere at tiltaket er i samsvar med bestemmelser og retningslinjer i § 13.3. 
 
Stammer inn dagens bestemmelse som gjelder inntil 4 enheter. Åpningen for inntil 4 enheter (f.eks. 
4-m bolig) bør beholdes og helles vurderes lempet ytterligere. Gitt henvisningen til 
småhusbebyggelse burde en åpne til 6 eller 8 enheter for å forenkle muligheten for fortetting i 
aktuelle bynære områder.  
 
§1.7.1 Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål  
Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå iht. NS 8175, klasse C …. osv. 
Støykrav ivaretas på generelt grunnlag i teknisk forskrift TEK 17 som retningslinje. Det bør være 
unødvendig av Bodø Kommune å øke omfang av til dokumentasjonskrav her også.  
Ved spesielle behov, herunder regulering/utbygging i støyutsatte områder, kan slike forhold om 
nødvendig innarbeides som rekkefølgekrav ved detaljregulering.  
 
§ 1.8 Ulempehåndtering i bygge- og anleggstid 
Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan ulemper for beboere og næringsetableringer skal 
håndteres i bygge- og anleggsfasen, og planen skal være godkjent før det kan gis rammetillatelse … 
Dokumentasjonskravet kommer for tidlig og må flyttes til igangsettingstillatelse. I mange tilfeller vil 
aktørene som skal bygge, kontraheres etter rammetillatelse, og det er ikke hensiktsmessig å 
utarbeide slike planer uten ansvarlig utførenes medvirkning. 
 
§ 1.9 Miljøprogram 
For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram. Miljøprogram skal utarbeides etter 
NS3466 - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø. 
Et nytt krav som vil medføre økte dokumentasjonskostnader og merarbeid både for tiltakshaver og 
kommunens saksbehandling. Er dette strengt nødvendig, og har en vurdert konsekvensene av å legge 
dette kravet inn i alle saker og sammenhenger? 
 
§ 1.11 FNs bærekraftsmål  
FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging. Ved oppstart av planarbeid skal det 
vurderes hvordan planen kan bidra til å sikre miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i et lokalt, 
nasjonalt og globalt perspektiv. I planforslaget skal det dokumenteres hvordan dette er ivaretatt.  
Hvordan dokumentere?  
Et nytt og uklart krav som helt sikkert vil generere både merkostnader i form av konsulenttimer og 
diskusjoner, spesielt når enhver reguleringsplan skal dokumenteres opp mot et lokalt, nasjonalt og 
globalt perspektiv. Er kost- vs. nytte vurdert? 
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§ 1.12 Klima og energi  
Bodø kommunes klimamål samt planer og tiltak for å gjennomføre disse skal legges til grunn for all 
planlegging. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal blant annet følgende vektlegges:  
• tilrettelegging for, og prioritering av gående, syklende og kollektivtransport  
• redegjøre for tiltak for å redusere energibruk  
• redegjøre for tiltak for å redusere klimagassutslipp og avfall i anleggsfasen  
• redegjøre for valg av energiløsninger og byggematerialer 
Det kan ikke være hensiktsmessig eller ønskelig at en allerede i planarbeidet skal dokumentere 
konkrete tiltak for energiløsninger eller byggematerialer i tiltakene som følger av planen ofte over 
flere år. Dette gir merarbeid, vil i mange tilfeller være bortkastet, og  fremtvinge behov for 
dispensasjoner. 
 
§ 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser   
Det ser ut som minimumstallet i sone B nå blir 1,0 mot dagens 0,8 for småleiligheter. Samtidig er 
minimumskravet redusert til 1,0 så situasjonen er i praksis relativt uendret.  
Innføring av et maksimalkrav både i sone A og B virker unødvendig og lite hensiktsmessig. Det er 
mulig et maksimalkrav kan være aktuelt i enkelte prosjekter/områder, men da må dette innarbeides i 
aktuell reguleringsplan. I sone B vil f.eks. et generelt maksimalkrav på 2 P-plasser brytes hver gang en 
dobbeltgarasje bygges på en tomt. (parkerings/manøvreringsareal foran gir samlet 3-4 plasser.) 
 
I tillegg til det ordinære parkeringskravet skal det i alle boligprosjekt med flere enn 15 boenheter 
etableres minimum 1 parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere o.l Dette gjelder 
ikke småhus og eneboliger. Det skal etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 45 boenheter, 
og videre 1 til pr 30 boenheter. Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene skal etableres. 
Det bør forutsettes at disse plassene ikke skal regnes inn i BYA-beregningen. 
 
§ 3.4 Parkering for bolig  
Sone A  
For bygninger i sone A med mer enn 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i 
parkeringsanlegg eller under bygg/bakken. Dette gjelder ikke serviceplasser og plasser for 
forflytningshemmede, som kan etableres på terreng eller i bebyggelsen på egen tomt.  
Sone B  
For bygninger med mer enn 4 boenheter skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg 
eller under bygg/bakken. 
Dagens praksis har gjort at dette ikke har vært et stort problem hittil, men formuleringen gir unødig 
grunnlag for tolkning. Bestemmelsen burde være helt unødvendig i all småhusbebyggelse i sone B. 
Kravet er potensielt svært kostnadsøkende og unødvendig komplisert for bygg med få enheter. 

Bildeling  
For boligprosjekter over 15 boenheter kan hele eller deler av bilparkeringskravet løses gjennom 
bildeling. Gjennom vurdering etter kriterier satt opp i § 3.2.3 kan hver parkeringsplass avsatt til 
bildeling erstatte 3 til 5 bilparkeringsplasser som er omfattet av minimumskravet. Plassene må være 
etablert som vist i § 3.3.1. Bildelingsplasser skal være felles for boligprosjektet 
Denne bestemmelsen gir en interessant mulighet, men vil også være litt risikabel. Hvordan sikrer en 
at bildelingsløsningen fungerer og opprettholdes over lang tid?  
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§ 4.2 Generelle kvalitetskrav  
Alle boliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealet på bakken er de deler av tomta 
som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. Uteoppholdsareal kan etableres som vist i §  
 
4.2.1. Felles uteoppholdsareal skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for alle, og hensynta 
ulike aldersgrupper og funksjonsnivå.  
Arealene skal være trygge og inkluderende møteplasser. Uteoppholdsarealet skal plasseres og 
utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy og annen miljøbelastning.  
Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn minimum i 
3 timer etter kl. 16.00. 
Hvordan skal dette kunne oppfylles? Kravet virker helt tullete i utgangspunktet, og er i tillegg umulig 
å oppnå. Solnedgang i Bodø ved vårjevndøgn er kl. 1815 og krever i tillegg fri sikt til horisont i vest! 
Her har en overhodet ikke kvalitetssikret en svært innskrenkende bestemmelse! 

NB! Det hjelper ikke stort å lempe på kravet ved å bruke annen dato eller tidspunkt. Det er alt for 
stor variasjon i orientering, terrengformasjoner, vegetasjon og nabobebyggelse til at et konkret krav 
på tid og dato bør brukes her. I tillegg har de fleste nye felles-lekeplasser har helt ok lys- og 
solforhold. Hvilke rettigheter/begrensinger etablerer en slik bestemmelse i forhold til senere 
utvikling av tilstøtende eiendommer?  

Ved flere felles uteoppholdsarealer i samme planområde skal det planlegges for ulike kvaliteter og 
funksjoner. Etter vurdering kan deler av tomten som inneholder naturterreng og andre kvaliteter 
beregnes inn i uteoppholdsarealet. Mindre byggverk som grillbu, lekestue, gapahuk, drivhus, pergola 
ol. kan tillates etter samme vurdering. Alle opparbeidede deler av uteoppholdsarealet skal være 
universelt tilgjengelig. 
Bestemmelsen er i utgangspunktet positiv fordi den gir større mulighet for variasjon mellom ulike 
lekeplasser. Kravet om at alle opparbeidede deler av oppholdsarealet skal være universelt tilgjengelig 
slår imidlertid fort ovennevnte formulering i hjel, og den bør nyanseres. Ellers vil kravet i praksis 
begrense muligheter og være svært vanskelig å tilfredsstille.  

Overvann og eksisterende vannveier skal håndteres og inngå i uteoppholdsarealet. Jf. § 5.1.4    
Overvannshåndtering og blågrønn faktor. 
Uklar bestemmelse som potensielt kan få uheldige konsekvenser.  

§ 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap  
Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det 
dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige 
landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng. Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store 
skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på støttemurer og fjellskjæringer skal ikke 
overskride 2,5 m. 
Kravet om maks 2,5 m støttemur/skjæring er svært vanskelig å få til i mange utbyggingsområder, 
spesielt i skrått terreng. Bare sprang på 1 etasje, altså hus med underetasje krever skjæringer/murer 
på opp mot 3 meter. Et slikt krav vil ofte være svært fordyrende og føre til mye større 
terrengbearbeidelse enn nødvendig. Det vil også  begrense mulighet til å bevare opprinnelig terreng.  
Som et generelt krav er dette alt for omfattende og det bør tas ut! Konsekvenser av bestemmelsen 
kan ikke være godt vurdert/utredet. 

Kravet om landskapsanalyse i alle planer er også generelt kostnadskrevende og i mange tilfeller 
antagelig bare «kjekt å ha» uten at vil utgjøre en reell forskjell. 
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§ 5.1.3.5 Krav til arkitekturprosjektering  
Det valgte arkitektoniske grepet skal alltid gjøres rede for, vurderes og illustreres i planbeskrivelsen, 
og de mest sentrale kvalitetene i dette skal sikres i planbestemmelsene.  
Større eller særlig eksponerte byggeprosjekter skal prosjekteres av foretak som har sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur. Med særlig eksponerte menes tiltak i indre bykjerne, langs 
hovedvegnettet og innfartsårer eller tiltak som berører byggverk eller områder med historisk, 
arkitektonisk eller kulturell verdi. Dette inkluderer alle tiltak som berører områder med vernet 
bebyggelse.  

For de største og mest komplekse prosjektene kan kommunen ved oppstart av 
regulering/prosjektering stille krav om parallelloppdrag, arkitektkonkurranse o.l. Dette for å belyse 
ulike alternativer og finne frem til de beste kvalitetene. 

Er det ønskelig/riktig med en så omfattende bestemmelse som i tillegg er åpen for vurdering når det 
kommer til å vurdere størrelse, eksponering og beliggenhet?  Fine formuleringer som gir stort rom 
for tolkning og liten forutsigbarhet. Vår erfaring er at slike krav skaper lang saksbehandlingstid med 
interne høringsrunder i kommunen, hvor det skal lite til før tiltakshaver får tommelen ned. 

§ 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor  
I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig håndteres lokalt med åpne løsninger. .. 
Følgende blågrønn faktor skal legges til grunn for utbygging og prosjektering av uteområder:  
• Næringsområder: 0,4  
• Boligområder i sone A: 0,6  
• Boligområder i sone B: 0,8 

Hele kapitlet er nytt og innfører krav og 
faktorverdier vi vet lite om konsekvensen av, både i 
praksis og mht. kostnader. Det er åpenbart at dette 
vil føre til nye og store problemstillinger som krever 
mer erfaring og utprøving, før en evt. innfører 
eksakte krav. I samtaler med Byplan kommer det 
helt klart frem at dette er bestemmelser som er lite 
konsekvens-utredet og hvor nivåene heller ikke er 
vurdert og kvalitetssikret mot faktiske beregninger 
av hvilke faktorer en oppnår for blågrønn faktor i 
eldre/sammenlignbare eksisterende felt.  
 

Det er ikke forsvarlig å legge inn eksakte krav til 
blågrønn faktor i denne rulleringen av KPA.  

Eksemplet over viser at en fort må benytte seg av «aktiv skogplanting», grønne vegger og tak o.l. for å oppnå 
minimumskravet som foreslås. Dette er svært dyrt, uhensiktsmessig og vil neppe fungere i vårt klima. 

§ 5.2 Boligbebyggelse og bokvalitet  
Bestemmelsene gjelder for all boligbygging i kommunen. En selvstendig boenhet inneholder alle 
nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, kjøkken, bad og toalett. En selvstendig boenhet har 
egen inngang, herunder inngang via hovedbruksenhets rom for kommunikasjon (inkludert trapp). En 
selvstendig boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for 
nybygg og eksisterende bygg. 
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Denne definisjonen sett i sammenheng med 5.2.2 minstekrav til størrelse på hhv 35m2 i sone B og 
25m2 i sone A vil gjøre det vanskelig å etablere små hybelleiligheter med god bokvalitet i nye 
eneboliger og rekkehus. Dette er en viktig mulighet for mange unge familier som har behov 
for/ønsker utleie i en periode for å finansiere boligkjøpet. 
For Bodø som studentby er en slik innsnevring svært ugunstig da slike hybler og hybelleiligheter, 
spesielt i Hunstad/Mørkved området også er svært ettertraktet for studenter.  
 
§ 5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter  
Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter): 
• Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  
• Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  
I sone A kan fordeling av boligstørrelser vurderes gjennom reguleringsplan hvis beliggenhet og 
konsept tilsier det.  
Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bod-areal. I sone A er minstestørrelsen 25 m² 
BRA + bod-areal. 
Dette er vel en «Oslo-bestemmelse» som burde være unødvendig i Bodø, og særlig i sone B som 
omfatter et så stort og variert byutviklingsareal. Markedet i Bodø er begrenset og ganske oversiktlig, 
og balansen mellom store og små enheter regulerer seg relativt raskt etter behov og etterspørsel. 
 
§ 5.2.3 Bokvalitet  
Boliger skal ha god orientering med tanke på solforhold, dagslys, vind og lokalklima. Det skal være 
godt utsyn fra og innstråling av sol og dagslys til oppholdsrom. Tilsvarende skal det skjermes mot 
innsyn. Studentboliger som skal eies og driftes av en studentskipnad eller studentboligstiftelse kan 
baseres på andre funksjons- og kvalitetskrav enn fastsatt i kommuneplanens bestemmelser.  
Her er det stort rom for tolkning i forhold til hva god orientering, godt utsyn og gode solforhold 
representerer. Er det slik at boliger ikke vil tillates i Bodø fremover dersom de ikke har utsyn eller 
balkong mot syd eller vest, og samtidig er skjermet mot vind?  

God intensjon, men lite gjennomtenkt som bestemmelse. 

I etablerte eneboligområder må det foreligge tillatelse fra kommunen for å slå sammen boliger eller 
dele opp boliger til utleieenheter, jf. pbl. § 31-6.  
Hvis utleiedel av enebolig er større enn 50 m² inkludert bod-areal skal det dokumenteres 
uteoppholdsareal og parkering til boenheten jf. kravene i § 3 og 4. 

Retningslinjer  
Boligbyggingen skal bidra til å utvikle nye og innovative boligkonsepter.  
Det bør i alle boligprosjekter legges opp til et stort innslag av fellesfunksjoner.  
Selvstendige boliger under 50 m² bør ikke etableres utenfor områder med god kollektivdekning, samt 
dagligvare og servicetilbud i kort gangavstand.  
Små boliger bør ha en innvendig takhøyde på minst 2,5 meter 
Det er bra at kravene her er utformet som bør- krav og retningslinjer, og ikke som eksplisitte krav. 
Punktet om at små boliger bør ha 2,5 meter takhøyde er upresist unødvendig. 2,4 m takhøyde er 
innarbeidet som en norm og «modul» i nesten alle boligbygg og Bodø bør ikke ha noen avvikende 
norm på dette for en bestemt gruppe boliger. Økt etasjehøyde har kostnadskonsekvens og ved flere 
etasjer vil også gesimshøyder kunne bli utfordret. 
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§ 5.2.5 Avfallshåndtering  
Nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall skal avsettes og dokumenteres i 
reguleringsplan. Ved bygging av flere enn 3 boenheter innenfor byutviklingsområdet skal det 
benyttes nedgravde avfallscontainere, eller de løsningene renovasjonsselskapet godkjenner.  
Avfallshåndtering skal løses på egen eiendom.  
I sone A kan anlegget plasseres på offentlig gategrunn eller plass dersom følgende kriterier er 
innfridd/innfris:  
• Det er ikke mulig å koble seg på eksisterende avfallsløsninger  
• Det finnes egnet plassering på offentlig gategrunn/plass som ikke kommer i konflikt med formålet, 
teknisk infrastruktur, trafikksikkerhet, fremkommelighet mv.  
• Innenfor en gangavstand på 100 meter skal avfallsanlegget kunne brukes av andre enn prosjektet  
• Alle anlegg som etableres på offentlig grunn skal ha tilgang til 400V  
• Det inngås avtale om bruk av grunn mellom renovasjonsselskap og grunneier  
Plassering av og løsning for avfallsanlegg skal inntegnes på plankartet ved utarbeiding av ny 
reguleringsplan, eller i utomhusplan ved byggesak og planlegges slik at støy og sjenanse mot boliger 
reduseres mest mulig.  
Retningslinje 
Ved etablering av nedgravde anlegg skal det dimensjoneres og legges til rette for at boliger innenfor 
kort gangavstand også kan benytte seg av anlegget. 
Denne paragrafen er lite endret fra gjeldende KPA og litt lempet på i Sone A mht. plassering på egen 
grunn. Vår erfaring med dagens KPA er at plassering og godkjenning av nedgravde søppelanlegg har 
utløst unødige komplikasjoner, herunder behov for dispensasjoner. I tillegg er ordningen fordyrende i 
små prosjekter. Grensen for 3 enheter er svært lav, og burde nok vært høyere. 
Kravet om at anlegget alltid skal plasseres på egen tomt er av og til komplisert å få til, og i noen 
tilfeller direkte upraktisk. Dette vil bli forsterket når en i tillegg får en retningslinje om at også naboer 
skal kunne benytte anlegget. (Selv om dette isolert sett er en positiv og ønskelig ordning) 

Fellesanlegg for avfall er bra og framtidsrettet, men ordningen ville være tjent med større 
fleksibilitet, optimalisering og bedre samordning når nye anlegg plasseres, uavhengig av om det skjer 
på egen tomt eller egnet kommunal grunn, herunder i annet veiformål/friområde ved vei.  

Nå praktiseres bestemmelsen om plassering på egen grunn på en måte som både fordyrer anleggene 
og hindrer optimal plassering i forhold til funksjonalitet og flest mulig brukere. Dette oppleves lite 
fremtidsrettet og bærekraftig. 

§ 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal- balkonger, altaner, terrasser mv. 
Innglassing av balkonger, altaner, terrasser mv. for privat uteopphold er tillatt hvis glasset kan åpnes 
og lukkes. Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig i prosjektet og integreres på en god 
estetisk måte i fasaden. Innglassede bygningsdeler skal ikke dominere fasadeuttrykket, og kan 
maksimalt utgjøre en tredjedel av total fasadeflate på angjeldende vegg. Hvis fasaden har flere 
eksisterende balkonger, altaner, terrasser mv. tillates det ikke enkeltvis innglassing. 
Innglassing av balkonger er tiltak mange ønsker. Øker uteoppholdsarealets bruksområde og kan være 
god klimatilpasning. Det virker rart at KPA skal sette så detaljerte grenser for omfanget av dette.  
Vi ser at det kan være behov for å begrense at tilfeldig innglassing i enkelte bygg og leiligheter, men 
dette er likevel et forhold som bør være mer retningsgivende, og overlates til den enkelte 
detaljreguleringsplan eller byggesak når det kommer til konkrete bestemmelser.  

 

Bodø, 17. Februar 2022, te 
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FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2022-2034 | 
HØRINGSUTTALELSE FRA LOFOTEN SJØPRODUKTER AS  

1 INNLEDNING 

Det vises til Bystyret i Bodø kommune sitt vedtak av 9. desember 2021 om å legge forslag til ny 
kommuneplanens arealdel for 2022-2034 («KPA2022») ut på høring og offentlig ettersyn.  

SANDS Advokatfirma DA representerer Lofoten Sjøprodukter AS («LSP»), som har søkt om å få etablere 
et akvakulturanlegg i Breisundet utenfor Helligvær i Bodø kommune. På vegne av LSP inngis med dette 
høringsuttalelse til planforslaget. 

I forslaget til KPA2022 er deler av Breisundet igjen avsatt til akvakulturformål. Området har i tidligere 
kommuneplaner vært regulert til flerbruksformål, herunder akvakultur. I forrige kommuneplanens arealdel 
for 2018-2030 («KPA2018») ble imidlertid store deler av akvakulturarealene i Bodø kommune tatt ut av 
planen, herunder også sjøområdene rundt Helligvær.  

LSP er svært positiv til at Bodø kommune igjen vil tilrettelegge for mer akvakultur i kommunens sjøarealer. 
Dette vil gi store positive effekter for kommunen, for sjømataktørene og for det øvrige samfunns- og 
næringslivet i områdene hvor akvakultur foreslås tillatt etablert. LSP registrerer imidlertid at det er forhold 
ved deler av faktaunderlaget i planforslaget, særlig når det gjelder konsekvensutredningen av akvakultur i 
Breisundet, som etter LSPs syn bør nyanseres og suppleres, slik at man på tidspunktet for planvedtaket 
besitter et best mulig grunnlag for å faglig kunne underbygge den arealdisponering til akvakultur som her 
foreslås. I denne høringsuttalelsen vil LSP søke å supplere og nyansere konsekvensutredningens 
vurderinger og konklusjoner omkring akvakultur i Breisundet. Oppsummert vil LSP fremheve: 

Bodø kommune 

 
Kun sendt per e-post til:  
 
postmottak@bodo.kommune.no  

Tromsø, 18. februar 2022 
Vår ref.: 51596.142141 ANDOLE/SORLAR 

Ansvarlig advokat: Ole-Martin Lund Andreassen   

• Akvakultur i Breisundet er ønsket av en betydelig del av næringsliv og innbyggere i Helligvær, og vil gi 
store fordeler for Bodø kommune, Helligvær-samfunnet og LSP. Dette er underkommunisert i 
konsekvensutredningen. 

• Det er ingen holdepunkter for at akvakultur i Breisundet vil ha negative konsekvenser for arealformålet 
«farled», noe også Kystverket har fastslått ved to anledninger. 

• I interesseavveiningen mellom akvakultur og andre fiskeriinteresser i Breisundet er det i stor grad bygget 
på usikker og utdatert informasjon som ikke samsvarer med den kunnskapsgrunnlag som nå foreligger, 
basert på forskning, kartlegging og feltundersøkelser i Breisundet og omkringliggende sjøarealer. 

• Forskning og kunnskapsinnhenting fra bla. Havforskningsinstituttet dokumenter at 
konsekvensutredningen uriktig har lagt til grunn at Breisundet er et gyteområde for kysttorsk.   

• Økt arealavsetning til akvakulturformål er i tråd med regjeringens forventninger til kommunal 
planlegging, og vil medføre økte inntekter fra Havbruksfondet for kommunen. 

 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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2 NÆRMERE OM KONSEKVENSUTREDNINGEN 

2.1 Innledning 

Spørsmålet om å gjeninnta et akvakulturområde i Breisundet er behandlet i et særskilt punkt i 
konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen bygger på en syvpunkts skala fra -3 til +3, avhengig av 
hvor store konsekvenser, i negativ eller positiv retning, den foreslåtte arealbruk vurderes å få for de ulike 
miljø- og samfunnshensyn som gjør seg gjeldende i et reguleringsområde. Denne overordnede metoden for 
å vurdere forholdet til ulike arealhensyn fremstilles ofte slik: 

  

Konsekvensutredninger skal gjennomføres i henhold til konsekvensutredningsforskriften1, som bygger på 
grunnleggende prinsipper om tilstrekkelig, faktabasert og oppdatert kunnskap. I Miljøverndepartementets 
veileder til denne forskriften er det fremhevet som særlig viktig at konsekvensutredningen «dokumenterer 
hva kunnskapsgrunnlaget består av, hvor kunnskapen kommer fra og hvordan kvaliteten på 
datamaterialet er med eventuelle usikkerheter»2. 

I konsekvensvurderingen av KPA2022 er forslaget om å tillate akvakultur i Breisundet vurdert å kunne få 
følgende konsekvenser for de aktuelle arealinteressene i området: 

Næring   +2 Middels positiv konsekvens 

Kulturminner   0 Ingen konsekvens 

Nærmiljø og friluftsliv  -1 Liten negativ konsekvens 

Landskap  -1 Liten negativ konsekvens 

Farled -1 Liten negativ konsekvens 
Forurensning  -2 Middels negativ konsekvens 
Naturmangfold -2 Middels negativ konsekvens 

Naturressurser  -3 Stor negativ konsekvens 

Etter LSPs syn er imidlertid deler av vurderingene som er gjort i denne konsekvensutredningen basert på 
usikre, uriktige og/eller utdaterte fakta. For flere av arealhensynene er det ikke vist til hvilke kilder 
vurderingen bygger på. Der det vises til kilder er det ikke gitt nærmere redegjørelse for kvaliteten i 
datagrunnlaget. Det har siden 2017-2018 dessuten tilkommet saken en rekke nye faktagrunnlag og 
opplysninger som ikke synes å være tilstrekkelig hensyntatt i vurderingene. Som følge av dette er 
konsekvensutredningen etter LSPs syn for unyansert til å kunne danne et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 
Disse manglene berører såpass viktige elementer i grunnlaget for å vurdere konsekvensene for de ulike 
arealinteressene, og da særlig fiskeriinteressene, at det kan reises tvil om -utredningen her oppfyller 

 
1 Forskrift av 21. juni 2016 nr. 854 om konsekvensutredninger. 
2 Veileder T-1493 «Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/). 

Poeng Vurdering Fargekode Beskrivelse

+3 Stor positiv konsekvens Arealbruk beriker hensynet

+2 Middels positiv konsekvens Arealbruk fremmer hensynet

+1 Liten positiv konsekvens Arealbruk positivt. Hensynet påvirkes delvis

0 Ingen konsekvens Arealbruk uvesentlig. Ingen konflikt med aktuelt hensyn

-1 Liten negativ konsekvens Arealbruk uheldig. Hensynet opprettholdes delvis

-2 Middels negativ konsekvens Arealbruk uønsket. Hensynet forringes, men forsvinner ikke.

-3 Stor negativ konsekvens Arealbruk gir store negative konsekvenser. Arealbruk bør vurderes uaktuell

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/
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forskriftens krav til oppdatert og verifisert faktagrunnlag. Det er derfor viktig at man nå ved behandlingen 
av høringsuttalelsene synliggjør at man har iakttatt og vurdert det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og 
beskriver hvilken eventuell betydning dette har fått for konklusjonene.    

2.2 Forholdet til næring 

I konsekvensutredningen er akvakultur vurdert å ha en «middels positiv konsekvens» (+2) for næringen i 
området. Det er trukket frem at etableringen av en akvakulturlokalitet vil ha stor økonomisk betydning for 
LSP, og for øvrig at dette vil kunne skape arbeidsplasser på Sørvær. I tillegg er det vist til rammeavtalen 
som LSP har inngått med sentrale aktører på Helligvær hvor LSP har forpliktet seg til å bidra til det lokale 
samfunns- og næringslivet på en rekke måter. 

Flere tungtveiende hensyn er likevel utelatt og/eller underkommunisert i vurderingen. LSP oppfatter at 
deres planlagte etablering har bred oppslutning i Helligvær-samfunnet, og flere har uttalt at virksomheten 
vil skape store positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Flere lokale aktører og fastboende i området har 
gitt uttalelser i saken som gir uttrykk for at man ønsker virksomheten velkommen til Helligvær.  

LSP har i nevnte rammeavtale forpliktet seg til å bidra med blant annet: 

 Investeringer og sysselsetting 
 Langsiktig leie av kaiplass, lager, fasiliteter til bopel og oppholdssted for personell 
 Rammeavtaler med lokale aktører om kjøp av varer og tjenester 
 Å opptre som en ansvarlig aktør  
 Tilskudd og lån til samfunnsorganisasjoner og bedrifter på Helligvær 
 Etablering av landbasert virksomhet på Sørvær 
 Bruk av lokal arbeidskraft 

Foruten de mer direkte effektene av LSPs tenkte etablering vil en vellykket etablering på sikt kunne styrke 
Helligvær-samfunnet, og bidra at øysamfunnet forblir et attraktivt bostedsområde også i fremtiden. For 
eksempel vil LSPs tilstedeværelse kunne bidra til økt bruk, og dermed opprettholdelse, av 
hurtigbåtsambandet som kobler Helligvær til fastlandet.3 

Utredningen nevner ikke betydningen for Bodø kommune. Økt arealavsetning til akvakulturformål vil bidra 
med økte utbetalinger fra Havbruksfondet. I tidsrommet 2018-2021 fikk norske kommuner og 
fylkeskommuner utbetalt ca. 6,5 milliarder kroner fra Havbruksfondet.4 Den største delen av dette (80 %) 
gikk til havbrukskommunene, fordelt etter hvor mye akvakulturaktivitet den enkelte kommune har. Denne 
ordningen er utvidet fra og med 2022, og i fremtiden vil kommunene også motta 40 % av salgsinntektene 
fra nye konsesjoner som utstedes. For øvrig er økt arealavsetning til akvakulturformål en uttalt forventning 
til kommunene fra regjeringen.5 

I negativ retning er det i utredningen fastslått, uten nærmere kildebelegg eller forklaring, at: 

 
3 Hurtigbåttilbudet har vært truet med kutt flere ganger de siste årene, se f.eks. https://bodonu.no/nordland-fylkeskommunes-
reiselivssatsing-vil-ruinere-kystsamfunnene/07.01-04:51 og https://www.nordlys.no/nyheter/om-sommeren-dobles-befolkningen-
her-likevel-kuttes-antall-hurtigbatanlop/s/1-79-7504198. 
4 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0920/Utbetalinger-fra-Havbruksfondet. 
5 Se regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023»: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf.  

https://bodonu.no/nordland-fylkeskommunes-reiselivssatsing-vil-ruinere-kystsamfunnene/07.01-04:51
https://bodonu.no/nordland-fylkeskommunes-reiselivssatsing-vil-ruinere-kystsamfunnene/07.01-04:51
https://www.nordlys.no/nyheter/om-sommeren-dobles-befolkningen-her-likevel-kuttes-antall-hurtigbatanlop/s/1-79-7504198
https://www.nordlys.no/nyheter/om-sommeren-dobles-befolkningen-her-likevel-kuttes-antall-hurtigbatanlop/s/1-79-7504198
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0920/Utbetalinger-fra-Havbruksfondet
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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«Breisundet er registrert som viktig gyte- og oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe. 
Fiskeriaktivitet vil bli negativt berørt dersom anlegget etableres.» 

Dette har først og fremst betydning i vurderingen av konsekvensene for naturressursene i området. Som 
det vil bli redegjort for i punkt 2.4, foreligger det i liten grad faktiske, kunnskapsbaserte holdepunkter for 
at Breisundet har betydning som gyte- eller oppvekstområde for kysttorsk. Området er heller ikke vurdert 
å være et gyteområde av Havforskningsinstituttet, som de senere år har kartlagt slike områder gjennom 
grundige, vitenskapelige undersøkelser. 

Det som i denne forbindelse er relevant å vurdere mot hensynet til næring, er utelukkende hvilke 
konsekvenser akvakultur i Breisundet vil kunne få for yrkesfiskeriene. Konsekvensutredningen tar på dette 
punkt ikke i betraktning at LSPs tenkte etablering har bred oppslutning blant næringsaktørene i Helligvær-
området, også blant de lokale fiskerne. Det er tidligere i prosessen avgitt positive uttalelser fra bl.a. Rånes 
Fiskeri AS, Helligvær Sjømat AS og et stort antall av de aktive fiskerne i Helligvær. Disse vedlegges: 

Bilag 1: Uttalelser fra yrkesfiskere i Helligvær, Rånes Fiskeri AS og Helligvær Sjømat AS 

I en av disse, signert 15 aktive fiskere i Helligvær, er det uttalt bl.a.: 

«Viser til tidligere brev med underskrifter fra fiskere i Helligvær. Der kom det fram stor motstand mot 
Lofoten Sjøprodukters tenkte virksomhet på omsøkte lokaliteter i Helligvær. Dette anså lokale fiskere som 
problematisk av hensyn til eksisterende fiskerivirksomhet. I etterkant har det, på initiativ fra fiskere, vært 
inngått dialog med selskapet. Dette resulterte i et samarbeid som er gunstig for begge parter og samfunnet 
forøvrig. Av hensyn til dette stiller vi oss nå positive til Lofoten Sjøprodukters etablering i Helligvær.» 

Rånes Fiskeri AS har dessuten uttalt: 

«Annlegget er tenkt i et området som ikke benyttes i næringsrelatert fiske. Er også dokumentert at det ikke 
er gytefelt i området. Denne etableringen vil være positiv for hele Helligværsamfunnet og er ønsket av 
befolkningen som bor og lever her» 

Etter LSPs syn er det dermed ikke grunnlag for å hevde at akvakultur i Breisundet vil ha negativ innvirkning 
på næringsfisket i området. Samlet vil LSPs tenkte etablering gi svært positive effekter for Helligvær-
samfunnet, kommunen og for LSP selv. LSPs virksomhet i området vil klart berike næringen i området, og 
konsekvensen bør derfor vurderes som svært positiv (+3).  

2.3 Forholdet til farled 

I konsekvensutredningen er det vurdert at akvakultur i Breisundet vil få «liten negativ konsekvens» for 
farled (-1). Det er korrekt påpekt at det ikke er noen hoved- eller biled gjennom Breisundet. Basert på en 
«tidligere» uttalelse fra Bodø Fiskarlag om at Breisundet benyttes som en «viktig rute for å komme til 
fiskefeltene» er konsekvensen likevel vurdert som negativ. Det er ikke vist til hvilken uttalelse det gjelder, 
og det er ikke inntatt kommentarer til eller vurderinger av opplysningenes kvalitet eller riktighet. 

Kystverket har vurdert at et akvakulturanlegg i Breisundet ikke vil få konsekvenser for farled eller ferdsels- 
og sjøsikkerhetsmessige hensyn ved to anledninger. Det ble i Kystverkets vedtak av 3. oktober gjort en 
grundig vurdering av det konkrete anlegget som LSP vil etablere. Vurderingen, som går over 8 sider, 
konkluderer med at tiltaket ikke har betydning for en rekke maritime forhold. I vedtaket er det påpekt bl.a.: 

- Det er ikke grunn til å tro at tiltaket vil medføre forringelse av økologisk tilstand i vannforekomster. 
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- Tiltaket vil ikke medføre at Breisundet blir stengt for trafikk, selv om gjennomseiling kan bli noe begrenset 
- Det vil være fullt mulig for fiskefartøy å passere anlegget. 

I en uttalelse til planprogrammet til KPA2022 av 25. mai 2021 har Kystverket videre uttalt: 

«Området som ønskes brukt til akvakulturformål ligger godt utenfor etablerte ledsystemer gjennom 
Helligvær. Det er ikke registrert at AIS-pliktige fartøy har benyttet farvannet. Kystverket har dermed, utfra 
ferdels- og sjøsikkerhetsmessige hensyn, ikke merknader til forslaget om tilrettelegging for akvakultur.» 

Uttalelsen og vedtaket fra Kystverket vedlegges: 

Bilag 2: Vedtak fra Kystverket, 03.10.2017 
Bilag 3: Uttalelse fra Kystverket, 26.05.2021 
 
LSP har gjort undersøkelser av AIS-aktivitet i Breisundet, som viser svært begrenset båttrafikk i området. 
Det er riktignok slik at fartøy under 15 meter ikke har plikt til å bruke AIS. Realiteten er likevel at de fleste 
fiskefartøy under 15 meter har AIS på frivillig basis av en rekke årsaker, ikke minst av hensyn til sikkerhet.6 
Følgende kartutsnitt fra Kystverkets kartverktøy7 viser all AIS-aktivitet i området rundt Helligvær (AIS-
klasse A og B) i hele 2020 (siste tilgjengelige år): 

 

Som det fremgår av kartet, er det svært lite båttrafikk i Breisundet (angitt med rød ring) i løpet av et år. 
Dette synliggjør det forhold at sundet ikke er kritisk for sjøveis trafikk, det finnes andre og mer 

 
6 I en uttalelse fra Norges Fiskarlag er det uttalt at «Mange fiskefartøy under 15 meter har allerede installert slikt utstyr om bord.» 
(https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2199-svar-om-ais-ers). 
7 https://kart.kystverket.no/  

https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2199-svar-om-ais-ers
https://kart.kystverket.no/
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hensiktsmessige veivalg til sjøs for de som beveger seg i området. Den meget begrensede aktiviteten som 
kan ses i området er registrert fra fartøy med AIS-klasse B, som typisk er mindre lystfartøy.8 

LSP oppfatter at konsekvensutredningen står i kontrast til de faglige uttalelsene fra Kystverket, til uttalelser 
fra lokale fiskere i området, og til sikre holdepunkter fra bl.a. sporing av AIS-aktivitet. Dette er sikre 
datagrunnlag som oppfyller konsekvensutredningsforskriftens og veilederen fra departementets krav til 
oppdatert og god kunnskap. På denne bakgrunn mener LSP at konsekvensene for farled skulle vært satt til 
«ingen konsekvens» (0). 

2.4 Forholdet til naturressurser (fiskeri) 

2.4.1 Innledning 

«Naturressurser» er en kategori av mange ulike typer av interesser som kan gjøre seg gjeldende i et område. 
I vurderingen av hvilken betydning akvakultur vil kunne få for naturressursene i Breisundet, er det særlig 
tiltakets mulige konsekvenser for fiskeriinteressene som er aktuelle. I konsekvensutredningen er 
akvakultur vurdert å kunne få «store negative konsekvenser» (-3) for fiskeriinteressene i området. Den 
eneste forankringen for denne vurderingen finner man i Fiskeridirektoratets uttalelse av 8. mars 2019, som 
ble inngitt i tilknytning til LSP sin søknad om akvakulturtillatelse i Breisund. I denne uttalelsen begrunner 
Fiskeridirektoratet sin fraråding til slik etablering med (s. 3 siste avsnitt): 

«… Fiskeridirektoratets kartlegging av gyteområdet i Breisundet, områdets bruksverdi som fiskeplass og 
gyteområdets økologiske funksjon …»  

De fiskeriinteresser som Fiskeridirektoratet her forutsetter tilstedeværende i Breisundet, og som da vil 
kunne bli berørt ved en etablering i området, er også direkte gjengitt og lagt til grunn i 
konsekvensutredningen og de får følgelig avgjørende betydning for konklusjonen om «stor negativ 
konsekvens». Vår vurdering er at Fiskeridirektoratet her ikke har vurdert betydningen av at det nå er 
innhentet ny kunnskap om fiskeriinteressene for denne delen av kysten, herunder området rundt Helligvær 
og Breisundet. De har heller ikke vurdert usikkerheten som ligger i den informasjonen som er vektlagt, som 
er innhentet gjennom muntlige intervjuer, langt tilbake i tid og som ikke er vitenskapelig verifisert. 
Fiskeridirektoratet har i stedet vektlagt informasjon som fremgår av et håndtegnet kart med sannsynlig 
opphav fra 1980 tallet, en informasjon som direktoratet i 2019 eller i dag,  selv har valgt å ikke innta i sine 
offisielle kartvektøy. Betydningen av dette håndtegnede kartet omtales nærmere i pkt. 2.4.2. nedenfor.  

Vi vil nedenfor beskrive kunnskapsgrunnlaget som i dag foreligger knyttet til «fiskeriinteressene» i og ved 
Breisundet (2.4.2). Vi vil så sammenholde beskrivelsen av dette oppdaterte faktagrunnlaget opp mot de 
premissene som legges til grunn i konsekvensutredningen, og påpeke hvilke korrigeringer som bør foretas 
og disse sin betydning for konklusjonen under dette punkt (2.4.3). 

2.4.2 Beskrivelse av ulike «fiskeriinteresser» og deres betydning i en interesseavveining 

For å kunne foreta en forsvarlig vurdering av hvorvidt et tenkt akvakulturanlegg vil ha negativ innvirkning 
på andre fiskeriinteresser i et gitt område, og en eventuell avveining av disse interessene, må det først 
identifiseres konkret hvilke fiskeriinteresser som forekommer i det aktuelle området. Dette er vesentlig av 
flere årsaker; for det første må det avklares om det er andre fiskeriinteresser i området. For det andre vil 

 
8 https://havbase.kystverket.no/havbase_report/doc/AIS.pdf  

https://havbase.kystverket.no/havbase_report/doc/AIS.pdf
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ikke enhver fiskeriinteresse bli negativt påvirket av akvakultur. For det tredje er ulike fiskeriinteresser i 
varierende grad beskyttelsesverdige, og vurderingen av fordeler og ulemper må hensynta dette. 

Begrepet «fiskeriinteresser» kan tenkes å omfatte alt fra tungtveiende interesser knyttet til gyteområder for 
kysttorsk, til mer marginale interesser knyttet til fiskeplasser. Fiskeplasser er ikke uten videre et 
beskyttelsesverdig arealhensyn; interessen her knytter seg til kommersiell utnyttelse av et område. Det er 
ikke mangel på fiskeplasser langs norskekysten, og konsekvensene av et akvakulturanlegg vil normalt kun 
være at fisken forflytter seg til et annet sted i området.  

Dersom et område benyttes til gyteaktivitet, kan det etter omstendighetene ha en viktig økologisk funksjon, 
og dermed være en beskyttelsesverdig interesse. Dette beror på en konkret vurdering av hvilke arter som 
gyter i det aktuelle området, og hvordan akvakultur konkret påvirker gyteaktiviteten til de aktuelle artene. 
Havforskningsinstituttet har i en rapport fra 2013 uttalt at det ikke finnes forskning som tilsier at 
akvakultur med laks påvirker gyteatferden hos torsk eller andre marine arter, selv om det ikke foreligger 
studier med dette som hovedtema.9 

Fiskeridirektoratets uttalelser i saken er basert på en forutsetning om at Breisundet er et viktig gyteområde 
for stedlig kysttorsk, se f.eks. Fiskeridirektoratets uttalelse til planprogrammet av 26. mai 2021, hvor det 
fremgår at: 

«Breisundet er ifølge lokale fiskere også et viktig oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe» 

Som det vil bli redegjort for i det videre, er det et vesentlig vitenskapelig og forvaltningsmessig skille mellom 
kysttorsk og alminnelig skrei (nordøstarktisk torsk). Kysttorsk er betegnelsen på lokale torskestammer med 
genetisk egenart som er sårbare for overfiske og fortrengsel, og som dermed utgjør en viktig fiskeriinteresse. 
Den alminnelige nordøstarktiske torsken er verdens største torskebestand, som bruker hele Vestfjord-
bassenget og Lofoten til gyteområde, og en etablering berører ikke artens egenart og gytemuligheter. 

Kystverket har et eget kartverktøy, Yggdrasil,10 som løpende oppdateres med viktige data av betydning for 
fiskeri og akvakultur. I dette kartverktøyet, som baserer seg på data fra både Fiskeridirektoratet selv og fra 
Havforskningsinstituttet, er det egne kartlag for gytefelt langs norskekysten. I kartet kan det velges mellom 
to kartlag for gytefelt:11 

• «Gyteområder» (flere arter) 
• «Gytefelt torsk MB» (kun kysttorsk) 

Kartlaget «Gyteområder» er gytefelt som Fiskeridirektoratet har registrert på bakgrunn av muntlige 
intervjuer med lokale fiskere. I disse intervjuene har man kartlagt hvor fiskerne har registrert fangst av 
gytende fisk, herunder torsk, uten noe nærmere skille mellom kysttorsk og øvrige bestander. Disse 
gytefeltene er ikke registrert eller verifisert på bakgrunn av faktiske eller vitenskapelige undersøkelser, og 
må generelt sett vurderes med en viss varsomhet. 

 
9 https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-havet/2013/fh_6-2013_plassering_oppdrettsanlegg_til_web.pdf, s. 20. 
10 https://portal.fiskeridir.no/portal/home/  
11 Forskjellene mellom «Gyteområder» og «Gytefelt torsk MB» er beskrevet her: https://www.hi.no/hi/radgivning/marine-
naturverdier-og-tiltak-i-kystsonen/marint-biologisk-mangfold/gytefelt. 

https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-havet/2013/fh_6-2013_plassering_oppdrettsanlegg_til_web.pdf
https://portal.fiskeridir.no/portal/home/
https://www.hi.no/hi/radgivning/marine-naturverdier-og-tiltak-i-kystsonen/marint-biologisk-mangfold/gytefelt
https://www.hi.no/hi/radgivning/marine-naturverdier-og-tiltak-i-kystsonen/marint-biologisk-mangfold/gytefelt
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Kartlaget «Gytefelt torsk MB», derimot, er gyteområder for kysttorsk spesifikt, som 
Havforskningsinstituttet har identifisert gjennom vitenskapelige undersøkelser og kartlegging langs hele 
norskekysten.  

Kysttorsk er betegnelsen på genetisk særegne stammer av torsk som oppholder seg stasjonært i fjorder og 
indre strøk, og som skiller seg fra alminnelig vandrende skrei (nordøstarktisk torsk).12 Kysttorskens 
særegenhet skyldes at fisken oppholder seg stasjonært i fjorder og havnebasseng med lite utskiftning av 
vannmasser, og med liten risiko for sammenblanding av egg med øvrige torskebestander. På denne måten 
oppstår lokale torskebestander av særlig høy kvalitet som er særlig sårbare for ytre press. Derfor har 
kysttorsk en særlig vitenskapelig og forvaltningsmessig status. Den alminnelige nordøstarktiske skreien er 
den største torskebestanden i verden, og har ikke i denne sammenheng noe tilsvarende beskyttelsesbehov.13 
Kysttorsken, derimot, er utsatt på grunn av overfiske og fortrengsel fra områdene hvor de lokale stammene 
tradisjonelt har tilhold, og kysttorskens gyteområder er derfor vurdert å være av stor økologisk betydning. 

Skillet mellom genetisk egenartet kysttorsk og alminnelig skrei er bakgrunnen for at 
Havforskningsinstituttet de siste årene har kartlagt gyteområder for kysttorsk langs kysten. 
Kartleggingstoktene har vært basert på vitenskapelige analyser av kystområdenes egnethet (topografi, 
bunn- og strømforhold med videre), og på faktiske undersøkelser av torsk og torskerogn i områdene. På 
Havforskningsinstituttets temaside om gytefelt fremgår: 

«Under prosjektet Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper ble gytefelt for stasjonære 
bestander av kysttorsk kartlagt, og dette kartlaget er registrert på fiskeridirektoratets kartsider som 
«gytefelt torsk MB». Dette kartlaget omfatter ikke gytefelt for vandrende bestander slik som skrei. Gytefelt 
for skrei og andre fiskebestander i ytre deler av kysten og i havområdene kan finnes under kartlaget 
«Gyteområder forskjellige arter». Kartleggingen av gytefelt for kysttorsk er beskrevet i Espeland m.fl. 
(2013). Mer detaljert om gyting og tidlige livsstadier er også beskrevet for kysttorsken av Karlsen og van 
der Meeren (2013). 

Kartlaget på Fiskeridirektoratets kartsider som heter «Gyteområder» er basert på intervjuer med fiskere 
og andre lokal kjente, men dekker flere arter enn bare torsk. Dette kartlaget vil for mange arter være best 
tilgjengelig kunnskap, men kan mangle arter og bestander som i mindre grad blir fisket på.»14 

Havforskningsinstituttet har redegjort for kartleggingen av gytefelt for kysttorsk langs norskekysten i sin 
rapport nr. 1/2013.15 Av rapporten, som underbygges av opplysningene registrert i Fiskeridirektoratets 
kartportal Yggdrasil, fremgår det at Havforskningsinstituttet har kartlagt hele kysten, med noen få unntak. 
Det er oppgitt at hele region Nordland er kartlagt, med unntak av Lofoten. Det er ikke gjort unntak for 
Helligvær. Det fremgår av opplysningene at det som ledd i kartleggingen ikke er registrert gyteområder for 
kysttorsk i Helligvær-området, verken i Breisundet eller øvrige deler av øygruppen. 

Det fremgår følgelig verken av Fiskeridirektoratets kartverktøy, Yggdrasil, eller Havforskningsinstituttets 
egne kart over gytefelter, at det er gyteaktivitet i Breisundet: 

 
12 Se beskrivelser på f.eks. Store Norske Leksikon, WWF Verdens naturfond og Forskning.no. 
13 https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei. Se til sammenligning egne temasider for kysttorsk. 
14 https://www.hi.no/hi/radgivning/marine-naturverdier-og-tiltak-i-kystsonen/marint-biologisk-mangfold/gytefelt. 
15 Se https://www.hi.no/filarkiv/2013/02/fh_1-2013.pdf/nb-no. 

https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei
https://www.hi.no/hi/radgivning/marine-naturverdier-og-tiltak-i-kystsonen/marint-biologisk-mangfold/gytefelt
https://www.hi.no/filarkiv/2013/02/fh_1-2013.pdf/nb-no
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Utsnittet ovenfor viser Helligvær i Fiskeridirektoratets kartverktøy, med valg om å vise «Gytefelt torsk MB» 
og «Gyteområder», i tillegg til oppvekstområder og låssettingsplasser. Som kartet viser, er det ingen 
registrerte fiskeriinteresser i Breisundet (merket med rød ring). De tre angitte «Gyteområder» som er 
registrert hhv. øst, sør og sør-vest for Helligvær har sitt grunnlag i intervjuer med lokale fiskere om fangst 
av gytemoden torsk. Akvakulturvirksomhet i Breisundet vil ikke påvirke denne fiskeriaktiviteten og det er 
da heller ikke lagt til grunn noen slik interessekonflikt relatert til disse tre områdene i 
konsekvensutredningen.   

Dette var da også Fiskeridirektoratet sin egen konklusjon frem til LSP sin søknad om akvakulturtillatelse i 
2017, der de kom over et håndtegnet kart, som angivelig skulle vise ytterligere et gyteområde.  

Kartet var av usikkert opphav hvor det i tillegg til de tre gyteområdene rundt Helligvær også var inntegnet 
et gyteområde i Breisundet: 

 

Det ble den gang påpekt fra Fiskeridirektoratets side at området i Breisundet ikke var med i de offisielle 
gytekartene som følge av en inkurie. LSP konstaterer imidlertid at kartverktøyet fremdeles ikke er oppdatert 
med et slikt gytefelt, selv om det har gått tre år siden Fiskeridirektoratets uttalelse om at området feilaktig 
var utelatt. I Havforskningsinstituttets rapport «Evaluering og opprydding av offisielle gytekart», som er 
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laget i ettertid av at dette håndtegnede kartet kom til, har ikke verifisert noe gyteområde i Breisundet.16 På 
Havforskningsinstituttets nettsider fremgår det at gyteområdene kartlegges, og kartene oppdateres, 
fortløpende, også med sikte på å regulere seismikkaktivitet i samsvar med når de enkelte gyteområdene er 
aktive.17 

Opplysningene fra Fiskeridirektoratet (håndtegnet kart av ukjent opphav) er utpreget usikre. De er ikke 
verifisert ved vitenskapelige undersøkelser, og Havforskningsinstituttets kartlegging av kysten har langt på 
veg avkreftet opplysningenes riktighet. Likevel har LSP, med sikte på å fremskaffe et best mulig 
faktagrunnlag, innhentet en rapport fra Akvaplan-niva AS som har vurdert om Breisundet er egnet som 
gyteområde. I rapporten, som baserer seg på de oppdaterte metodene som Havforskningsinstituttet baserer 
seg på, konkluderes det med at Breisundet ikke har betydning som gyteområde for kysttorsk, bl.a. på grunn 
av strømforhold. Rapporten vedlegges: 

Bilag 4: Rapport fra Akvaplan-niva AS, 24.01.2020 

Rapporten er fullt ut i samsvar med Havforskningsinstituttets funn, og for øvrig i samsvar med den 
oppdaterte kunnskap om kysttorskens atferdsmønster som nå foreligger. 

2.4.3 Endrede forutsetninger i kunnskapsgrunnlaget – fornyet vurdering av 
fiskeriinteressene 

Fiskeridirektoratets frarådning – som igjen er lagt til grunn i konsekvensutredningen – er basert på en 
antakelse om at Breisundet er vertskap for følgende fiskeriinteresser: 

• Gyteområde for kysttorsk (det har ikke vært tema om annen torsk gyter i området, antakeligvis 
fordi gyteområder for skrei er en mer marginal interesse) 

• Oppvekstområde for hummer og krabbe 
• Låssetting av sild, makrell og sei 
• Fiskeplass (kommersiell, sild)  

Konsekvensutredninger skal baseres på et mest mulig sikkert kunnskapsgrunnlag, jf. 
konsekvensutredningsforskriften § 22, som krever at konsekvensutredninger skal beskrive faktagrunnlaget 
de bygger på, mangler ved kunnskapen, usikkerhetsfaktorer og hvilke kilder som er brukt. Utredningen skal 
også baseres på oppdatert kunnskap, jf. forskriftens § 28 som knesetter dette prinsippet. 

Vi vil vise at for vurderingen av hvilke konsekvenser akvakultur vil kunne få for fiskeriinteressene i 
Breisundet, er det bare lagt vekt på eldre, usikre og uverifiserte opplysninger fra Fiskeridirektoratet. LSP 
har i forbindelse med søknaden om akvakulturtillatelse i 2017 stilt spørsmål ved kvaliteten og holdbarheten 
av disse opplysningene, og dessuten fremlagt rapporter, bl.a. fra Havforskningsinstituttet, som er nyere og 
med vitenskapelig forankring. Disse opplysningene er likevel ikke hensyntatt i konsekvensutredningen. 

Når det gjelder hensynet til kysttorsk, påpekes det at Fiskeridirektoratet, og følgelig også 
konsekvensutredningen, har fastslått at Breisundet har økologisk betydning som gyteområde for stedlig 
kysttorsk utelukkende med grunnlag i et håndtegnet kart som Fiskeridirektoratet har funnet. Dette 

 
16 Rapport fra havforskningen nr. 12/2016: https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2016/hi-
rapp_12-2016_gytekart_til_web.pdf. 
17 https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-1. 

https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2016/hi-rapp_12-2016_gytekart_til_web.pdf
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/rapport-fra-havforskningen/2016/hi-rapp_12-2016_gytekart_til_web.pdf
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-1
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angivelige gyteområdet eksisterer imidlertid ikke på offisielle gytekart fra verken Fiskeridirektoratet eller 
Havforskningsinstituttet.  

Kartets opphav er meget usikkert, og Fiskeridirektoratet har ikke kunnet gi nærmere opplysninger om når 
det er utarbeidet, hvem som har utarbeidet det, eller hva som har vært bakgrunnen for at kartet ble til. Det 
er opplyst at man siden 1980-tallet har gjennomført muntlige intervjuer med lokale fiskere som har meldt 
fra om hvor de har fisket torsk med rennende rogn. Det er ingen indikasjoner på at man i disse intervjuene 
har vært bevisst på skillet mellom skrei og kysttorsk. Opplysningene fra disse intervjuene ble ifølge 
Fiskeridirektoratet sammenfattet og lagt inn i Yggdrasil rundt år 2005. 

Som det er redegjort for i punktet over, har det i tiden etter at dette kartet ble utarbeidet, og særlig siden 
ca. 2011, vært gjort et betydelig arbeid med å kartlegge gyteområder, og med å verifisere eksisterende 
offisielle gytekart gjennom vitenskapelige undersøkelser, herunder prøvefiske, bunn- og 
sedimentundersøkelser mv.18 Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har kartverktøy med 
svært detaljert informasjon om gytefelt i Nordland. Følgende utsnitt fra Havforskningsinstituttets gytekart 
(kysttorsk) er illustrerende for grundigheten i arbeidet som er gjort med å identifisere gyteområder (vist 
med oransje skravering): 

 

Kartet avkrefter eksistensen av gyteområder for kysttorsk i Helligvær, og underbygger den kunnskapen man 
har om kysttorskens atferdsmønstre. Kysttorsken gyter i fjorder og avgrensede havnebassenger hvor det er 
lav risiko for sammenblanding med øvrig skrei. Helligvær ligger langt ute i sjøen, og Breisundet spesifikt er 

 
18 Se f.eks. Havforskningsinstituttets rapport i Fisken og Havet (nr. 1/2010): https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-
havet/2010/fh_1-2010_til_web.pdf. 

https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-havet/2010/fh_1-2010_til_web.pdf
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-havet/2010/fh_1-2010_til_web.pdf
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et åpent sund med god gjennomstrømming. Som rapporten fra Akvaplan-niva AS (omtalt over) viser, har 
Breisundet derfor dårlige forutsetninger som vertskap for gytende kysttorsk.  

Hvorvidt området brukes til låssetting av fisk synes uklart. Området er ikke registrert som et 
låssettingsområde på Yggdrasil (se imidlertid utsnitt fra Yggdrasil i pkt. 2.4.2 over viser et slikt område 
nord for Lyngvær). Verken Fiskeridirektoratet eller konsekvensutredningen har kildebelagt dette, eller 
påvist at akvakultur er uforenlig med låssetting i et område. Som det er påpekt i punkt 2.2 har et stort antall 
fiskere i Helligvær-området uttalt at de er positive til akvakultur i Breisundet, og dette tyder på at området 
ikke brukes aktivt som låssettingsområde. Akvakulturanlegget vil beslaglegge et mindre areal i Breisundet, 
men utelukker ikke låssetting av fisk andre steder i sundet, og det er vanskelig å se begrunnelsen for at 
eventuell låssetting nødvendigvis må skje akkurat under anleggets tenkte plassering.  

Det er heller ikke vist til kilder som kan underbygge at Breisundet er et viktig oppvekstområde for hummer 
eller krabbe. LSP finner ingen indikasjoner på dette i kart fra Havforskningsinstituttet eller 
Fiskeridirektoratet, selv om bl.a. Yggdrasil har egne kartlag for dette. Det er ingen fredningsområder for 
hummer i nærheten av Helligvær, hvilket i seg selv tilsier at hummer ikke er en viktig fiskeriinteresse i 
området. Det er heller ikke vist til forskning eller andre data som kan underbygge at et akvakulturanlegg vil 
fortrenge hummer og krabbe fra området. Det foreligger dermed ikke et faktagrunnlag som kan 
rettferdiggjøre konsekvensutredningens konklusjon på dette punktet.  

Tilsvarende gjelder områdets betydning som fiskeplass for sild. En betydelig del av de lokale fiskerne i 
området har gitt sin tilslutning til LSPs ønskede etablering. AIS-aktivitet fra området tilsier at det er lite 
fiskeaktivitet i Breisundet. Det er ingen data i Fiskeridirektoratets eller Havforskningsinstituttets 
karttjenester, eller databaser for øvrig, som tilsier at Breisundet har stor betydning som fiskeplass for sild. 
Uansett er fiskeplasser et hensyn av begrenset vekt, og en interesse som i liten grad fortrenges av 
akvakultur. 

Samlet sett vil LSP påpeke at konsekvensutredningen i for liten grad hensyntar det oppdaterte 
kunnskapsgrunnlaget som foreligger, og at det i for stor grad er bygget på usikre, gamle opplysninger som 
står i kontrast til den vitenskapsbaserte og oppdaterte kunnskapen som nå foreligger, bl.a. fra 
Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva AS.  

Konsekvensutredningen, og de uttalelser fra Fiskeridirektoratet som denne i stor grad bygger på, viser at 
det særlig er forholdet til gytende kysttorsk som har vært utslagsgivende for vurderingen av at akvakultur 
vil få «svært negative konsekvenser». På bakgrunn av den oppdaterte og vitenskapelig baserte kunnskapen 
som nå foreligger, synes det klart at det ikke lenger er dekning for en slik konklusjon. De øvrige 
fiskeriinteressene som er fremhevet har ikke støtte i etterprøvbare, sikre faktagrunnlag og kan ikke gi 
grunnlag for en slik konklusjon som den foreliggende.  

Selv om LSP ikke kan utelukke at det eksisterer fiskeriinteresser i Breisundet som kan bli påvirket av et 
akvakulturanlegg, tilsier den kunnskap som foreligger at det eventuelt bare er tale om marginale interesser 
som ikke vil bli fortrengt i vesentlig grad. LSP oppfatter derfor at en riktig konsekvensvurdering på dette 
punkt, forankret i fakta og kunnskap, bør være -1 («liten negativ konsekvens»). 

2.5 Forholdet til klima og forurensning 

I konsekvensvurderingen er akvakultur i Breisundet vurdert å ha «middels negativ konsekvens» (-2) for 
klima og forurensning. Vurderingen er meget kort og overordnet, og viser ikke til konkrete faktagrunnlaget, 
kilder eller usikkerhetsfaktorer, slik konsekvensutredningsforskriften og veilederen krever. Bortsett fra at 
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det er uttalt at et akvakulturanlegg «vil kunne» medføre bruk av kjemiske avlusningsmidler, er det heller 
ikke nærmere angitt eller konkretisert hva den negative innvirkningen vil kunne bestå av. 

Etter LSPs syn er det ikke vitenskapelig dekning for å konkludere med at tiltaket vil ha så negative 
konsekvenser som utredningen oppgir. Norske akvakulturvirksomheter har lovpålagt plikt til å overvåke 
utslipp fra sine akvakulturanlegg, og sektormyndighetene har på denne måten skaffet et bredt datagrunnlag 
for å vurdere miljøpåvirkning. Fiskeridirektoratet oppsummerer funnene fra miljøovervåkningen slik på 
egne nettsider (knyttet særlig til bunnforhold):19 

«Det store bildet etter cirka 10 år med miljøovervåkning viser stabile og gode forhold under 
oppdrettsanleggene til tross for at produksjonen i samme periode har doblet seg, fra cirka 600 000 tonn til 
i overkant av 1,2 millioner tonn.» 

I en nylig rapport, referert på Norges Sjømatråds nettside Laksefakta.no, er det oppgitt at utslipp fra 
havbruk kun utgjør 2 % av næringssaltene i havstrømmene.20 På samme nettside er det vist til at utslippene 
ved produksjon av norsk oppdrettslaks bare utgjør 20 % av utslippene ved f.eks. storfeproduksjon. 

LSP vil understreke at det likevel ikke er tvilsomt at akvakulturanlegg, på lik linje med øvrig matproduksjon, 
medfører noe utslipp og forurensning. Dette er også bakgrunnen for at tillatelse til akvakulturvirksomhet 
er betinget av vedtak og positive uttalelser fra flere sektormyndigheter med ansvar for natur- og 
miljøforvaltning, herunder Statsforvalterenes miljøvernavdelinger og Mattilsynet. 

LSP har som nevnt søkt om akvakulturtillatelse til etablering av anlegget i Breisundet i 2017. I denne 
søknadsprosessen er det gitt en rekke uttalelser og vedtak fra ulike sektormyndigheter, i henhold til de krav 
som stilles i akvakultur- og miljøregelverket. I vurderingen av LSPs tenkte akvakulturanlegg i Breisundet 
har Mattilsynets hovedkontor for eksempel lagt til grunn at: 

«Hovedkontoret har vurdert relevansen av naturmangfoldloven §§ 8-12. Hovedkontoret mener ikke at vårt 
vedtak kommer i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12.  

Det er ikke kjent at området inneholder noen nasjonale eller regionale viktige miljøverdier som kommer i 
konflikt med etableringen av lokaliteten. Hovedkontoret mener heller ikke at det er grunnlag for å avslå 
søknaden ut fra føre-var-prinsippet, eller at en vurdering av en samlet belastning av økosystemet i dette 
tilfellet er til hinder for etablering av lokaliteten. Som annen industri påvirker også oppdrettsvirksomhet 
miljøet. Når myndighetene gir tillatelser til oppdrettsvirksomhet betyr det at en viss miljøpåvirknng 
aksepteres.» 

Som uttalelsen viser, skal det fra sektormyndighetens side gjøres grundige vurderinger av et konkret 
akvakulturanleggs konkrete påvirkning av miljø før tillatelse til akvakultur kan gis. I dette tilfellet er 
forholdet til miljø vurdert, og konklusjonen er at miljøpåvirkningen vil være akseptabel. 
Konsekvensutredningen har verken kilder eller holdepunkter for at det er grunnlag for å se bort fra 
vurderingene fra fagkyndige sektormyndigheter med særskilt kompetanse på slike spørsmål. 

Forholdet til miljø har også vært vurdert av miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland, som har 
gitt vedtak om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, basert på en grundig vurdering av svært 

 
19 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Overvaaker-miljoepaavirkningen. Se også rapport fra Sintef (2020): 
https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/oppdatert-klimaregnskap-for-norsk-sjomat/. 
20 https://laksefakta.no/laks-og-miljo/utslipp-fra-oppdrettsanlegg/. 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Overvaaker-miljoepaavirkningen
https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/oppdatert-klimaregnskap-for-norsk-sjomat/
https://laksefakta.no/laks-og-miljo/utslipp-fra-oppdrettsanlegg/
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mange risikofaktorer, herunder interne forhold hos LSP. Fra Statsforvalterens konklusjon i 
utslippstillatelsen hitsettes: 

«Samlet sett mener Fylkesmannen at risikoen for at den omsøkte nye lokaliteten vil medføre forurensning 
som overstiger tåleevnen til resipienten er lav. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og 
tåleevnen til økosystemet.» 

Vedtakene fra Mattilsynets hovedkontor og Statsforvalteren i Nordland vedlegges: 

Bilag 5: Vedtak om utslippstillatelse fra Statsforvalteren, 04.10.2018 
Bilag 6: Vedtak om tillatelse fra Mattilsynets hovedkontor, 20.06.2018 
 
Sektormyndighetenes uttalelser og vedtak til LSPs akvakultursøknad viser for øvrig et annet vesentlig 
forhold som konsekvensutredningen ikke har hensyntatt; selv om området i KPA2022 skulle bli avsatt til 
akvakultur, er LSP likevel avhengig av å få tillatelse etter akvakulturloven for å få drive akvakultur i 
området. Før slik tillatelse gis, skal en rekke sektormyndigheter uttale seg og treffe vedtak i saken, og 
forholdet til blant annet miljø, natur og samfunn er gjenstand for inngående vurdering i denne prosessen. 

Oppsummert er det etter LSPs syn ikke grunnlag for å vurdere konsekvensene av tiltaket som så negative 
for miljø og klima som det konsekvensutredningen gir uttrykk for. Som det er redegjort for, foreligger det 
uttalelser og vedtak fra sektormyndigheter med særskilt kompetanse og myndighet til å vurdere slike 
forhold, og som konkluderer på tvers av konsekvensutredningen.  

2.6 Forholdet til naturmangfold 

Akvakultur i Breisundet er i konsekvensutredningen vurdert å få middels negative konsekvenser (-2) for 
naturmangfoldet i området. I vurderingen er det lagt vekt på antatt betydning for sjøfugl, skjellsandbunn 
og tareforekomster i området. 

Vurderingen av konsekvensene for sjøfugl bygger i det vesentligste på data innhentet på 1980-tallet. 
Konsekvensutredningsforskriften stiller krav om at konsekvensutredninger skal bygge på oppdatert 
kunnskap, jf. forskriftens § 28 som fastslår dette prinsippet. Spørsmålet om konsekvenser for sjøfugl var 
tema når LSP inngav søknad om akvakulturtillatelse i 2017. Som følge av at kunnskapsgrunnlaget på dette 
punkt i hovedsak bestod av sjøfugltellinger i området, og at mye av kunnskapen var gammel og usikker, fikk 
LSP innhentet en vitenskapelig rapport som vurderer påvirkningen for de ulike fugleartene i området. 
Rapporten, skrevet av Dr. Kjetil Sagerup, vedlegges: 

Bilag 7: Rapport om sjøfugl i Breisundet, 05.11.2018 

Rapporten, som bygger på forskning fra bl.a. Norsk Institutt for Naturforskning, viser at akvakultur 
generelt sett er vurdert å ha «lav konsekvens» for sjøfugl, og at det tenkte akvakulturanlegget sannsynligvis 
vil ha for stor avstand til hekkeområder til at fugl i området vil bli påvirket av det. Rapporten er oversendt 
til kommunen ved flere anledninger, men er ikke kommentert i konsekvensutredningen. 

I konsekvensutredningen synes det særlig vektlagt at båttrafikk til og fra akvakulturanlegget kan virke 
forstyrrende for stedlig sjøfugl. Dette synes paradoksalt i lys av konsekvensutredningens vurdering av 
forholdet til farled. På den ene side vektlegges det i negativ retning at anlegget vil kunne medføre redusert 
mulighet for båttrafikk i Breisundet, som omtales som en «viktig rute» for småbåter. Samtidig vektlegges 
det i negativ retning at båttrafikk knyttet til LSPs virksomhet vil kunne forstyrre sjøfugl. 
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LSP vil ellers påpeke at et akvakulturanlegg i Breisundet ikke vil medføre noen betydelig båttrafikk i 
området. Virksomheten vil fordre en viss trafikk med småbåter til og fra anlegget, og LSP vil naturligvis 
tilrettelegge for at all trafikk skjer på en så hensynsfull måte som mulig.  

Konsekvensutredningen viser ikke til forskning eller andre faktagrunnlag som kan underbygge at 
akvakultur har en negativ påvirkning på stortare og tareskogforekomster. LSP har ikke funnet holdbare, 
kunnskapsbaserte data som kan underbygge at et akvakulturanlegg vil ha slike konsekvenser. Tvert imot 
gjøres det forsøk som baserer seg på samproduksjon av laks og tare ved samme lokalitet, og hvor resultatene 
hittil viser at næringssalter mv. fra lakseproduksjon kan styrke produksjon av tare.21 

LSP kan for dette punkt samlet ikke se forhold som kan få noen vesentlig betydning for konklusjonen, eller 
som gir grunnlag for å vurdere konsekvensene som så negative som konsekvensutredningen gjør.  

3 AVSLUTTENDE MERKNADER 

LSPs ønskede etablering av et akvakulturanlegg i Breisundet bygger på en grunnleggende forutsetning om 
at tiltaket ikke vil være i vesentlig konflikt med øvrige arealinteresser i området. Akvakultur vil derimot ha 
betydelige positive konsekvenser for bosetning og samfunnsliv på Helligvær og LSP har gjennom 
samarbeidsavtalen med nærings- og samfunnsaktørene på Helligvær påtatt seg konkrete forpliktelser for å 
sikre disse bredere sammensatte samfunnsmessige interessene. Arealdisponeringen har som kjent tidligere 
fått politisk tilslutning i Bodø kommune og LSP har i dette høringsinnspillet ønsket å belyse at en slik 
arealdisponering og en senere etablering av akvakulturvirksomhet, også understøttes faglig, når man som 
konsekvensutredningsforskriften forutsetter, legger til grunn et oppdatert, faktabasert og verifiserbart 
kunnskapsgrunnlag når dette skal avklares.  

Samlet sett er LSP av den oppfatning at konsekvensutredningen, som jo utgjør en viktig del av 
høringsgrunnlaget, må suppleres med et oppdatert og vitenskapelig forankret kunnskapsgrunnlag, slik at 
man får synliggjort at det er god faglig forankring for en arealdisponering til akvakultur i Breisundet.   

 
Med vennlig hilsen 
SANDS Advokatfirma DA 
 
 
Ole-Martin Lund Andreassen 
Partner | Advokat | dr.juris 
ole-martin.andreassen@sands.no 

 
21 Se f.eks. https://engesund.no/prosjekter/dyrking-av-tare/. 

https://engesund.no/prosjekter/dyrking-av-tare/


Uttalelse fra fiskere i Helligvær  
 
 
Viser til tidligere brev med underskrifter fra fiskere i Helligvær. Der kom det fram stor motstand mot Lofoten 
Sjøprodukters tenkte virksomhet på omsøkte lokaliteter i Helligvær. Dette anså lokale fiskere som 
problematisk av hensyn til eksisterende fiskerivirksomhet. I etterkant har det, på initiativ fra fiskere, vært 
inngått dialog med selskapet. Dette resulterte i et samarbeid som er gunstig for begge parter og samfunnet 
forøvrig. Av hensyn til dette stiller vi oss nå positive til Lofoten Sjøprodukters etablering i Helligvær. 
  
Ett stort antall fiskere stiller seg positive til etablering. Noen fiskere var ikke tilgjengelig når vi prøvde ta 
kontakt så de er ikke med på denne uttalelsen. De fiskerne som er utelukkende positive har vi fått lov å 
navngi, de er som følger: 
  
Dag Rånes. Sigurd Johansen. Morten Johanssen. Kurt-Ove Andersen. Andreas Olsen. Kamil Klebanowski. 
Jørgen Arnsen. Alexander Arnsen. Øystein Rånes. Marius Rånes. Eirik Rånes. Svenn Magnus Olsen. 
Øyvind Olsen. Oddbjørn Olsen. Ole Martin Hansen.  
  
Mvh Andreas Olsen og Øystein Rånes  
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Innspill fra Helligvær Sjømat AS ang tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet, Helligvær- KPA 2022-2034 Bodø kommune  

  
Bystyret i Bodø kommune vedtok i sitt møte 4.2.2021 å ta tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet i Helligvær, med i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel for Bodø 
kommune. 
 

Helligvær Sjømat AS stiller seg positiv til dette vedtaket og mener det kan gi store positive 
ringvirkninger for Helligvær. 
 
 
 

 

Mvh 
Stig Karlsen 
Formann 
Helligvær Sjømat AS



826564962 
RÅNES FISKERI AS 
Ressmålshågen 5 
8095 HELLIGVÆR 
Norway 
helligvaer@gmail.com 
 
 
 
972418013 
BODØ KOMMUNE 
Postboks 319 
8001 BODØ 
 

Dato:30.3.2021
 
 
 
 
 
Tilbakemelding på Tilrettelegging for akvakultur i Breisundet, Helligvær - KPA 2022-2034 Bodø
Kommune
 
Har ingen innvendinger mot etableringen. Annlegget er tenkt i et området som ikke benyttes i
næringsrelatert fiske. Er også dokumentert at det ikke er gytefelt i området. Denne etableringen vil være
positiv for hele Helligværsamfunnet og er ønsket av befolkningen som bor og lever her.
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Innspill fra Vestfjord Marine AS ang tilrettelegging for akvakultur i Breisundet, 
Helligvær- KPA 2022-2034 Bodø kommune  

  
Bystyret i Bodø kommune vedtok i sitt møte 4.2.2021 å ta tilrettelegging for akvakultur i 
Breisundet i Helligvær, med i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel for Bodø 
kommune. 
 

Vestfjord Marine AS stiller seg positiv til dette vedtaket og mener det kan gi store positive 
ringvirkninger for Helligvær. 
 
 
 

 

Mvh 
Stig Karlsen 
Formann 
Helligvær Sjømat AS
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KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN, LOFOTEN 
SJØRPODUKTER AS (LSP) 
  
Vi viser til brev av 31.8. da. med avslag på overnevnte søknad om dispensasjon, sak 2020/5302. 
  
Klage over vedtaket fremmes med dette av følgende parter: 
  
Helligvær Velforening 
Coop Marked Helligvær 
Vestfjord Marine AS 
Helligvær Sjømat AS. 
Yrkesfiskere i Helligvær 
 
 
Som premiss for avslaget fra Bodø Kommune ligger det bl.a. til grunn at: Kommunen kan på 
bakgrunn av de opplysninger som foreligger ikke se at det er noen overvekt av fordeler ved å gi 
dispensasjon i denne saken. 
  
Som innbyggere og næringsaktører på Helligvær stiller vi meget kritiske spørsmål til denne 
vurderingen.  
Vi er part i samarbeidsavtalen og berøres negativt av avslaget. 
 
Vi vil først korrigere noen åpenbare feil / mangler i den saksbehandling som er gjort i saken: 

 

1. Det er ikke farled i Breisundet. Aktive fiskere på Helligvær benytter ikke sundet som farled. 
2. Det er bred enighet i Helligvær om at et lakseanlegg i Breisundet ikke vil svekke muligheten 

for friluftsliv på øygruppen. Helligvær består av et flere kvadratkilometer stort område med 
flere hundre øyer og holmer.  

3. Breisundet er i ikke fiskeplass for yrkesfiskere. Og det brukes i liten grad av fritidsfiskere. Det 
er i tillegg et stort antall gode fiskeplasser i og rundt Helligvær.  

4. Et lakseanlegg i Breisundet vil ikke påvirke mulighetene for transport av dyr til og fra 
Brønnøya, og vil ikke ha innvirkning på saueholdet på øya. 

5. Gytefelt i Breisundet er grundig utredet. Denne utredningen viser at det ikke er et gytefelt i 
området.  
 

Vi vil også påpeke at uttalelsen fra Helligvær Beitelag er fremmet av kun en person. Andre i 
beitelaget, som har andre oppfatninger har ikke blitt hørt før uttalelsen ble gitt.  

Søker ønsker også å ta hensyn til naturmangfold og inngrepsfri natur og har blant annet startet 
ombygging av sine anlegg med hybriddrift og landstrøm.  

I avslaget blir det referert til en betydelig splittelse blant befolkningen i Helligvær, i synet på LSP sin 
etablering i Breisundet. 
Det er beklagelig å se at Bodø Kommune i grove trekk bygger deler av sitt avslag kun på innspill fra 
Brønnøy Velforening, og i noen grad Vokkøy/Vetterøy velforening.  
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Disse foreningene er bestående av nesten utelukkende fritidsbeboere. I en slik sak som dette er det 
et betimelig spørsmål hvilken «stemme» som skal høres – feriegjester som er her små deler av året 
eller fastboende som bor og arbeider i lokalsamfunnet, og som investerer for å skape vekst og 
arbeidsplasser lokalt. Fastboende som er avhengig av kommunale tjenester, forutsigbar samferdsel, 
skole, barnehage, butikk og arbeidsplasser. 
  
Som vist i rapport fra spørreundersøkelsen blant fastboende i Helligvær, er ca. 80 % av befolkningen 
positiv til etableringen. Altså en stor majoritet av befolkningen, og særlig den i yrkesaktiv alder, er 
positive til etableringen og økt næringsvirksomhet i Helligvær. 
 
Etter LSP sin etablering, Helligvær ØST, er allerede 2 personer fra Helligvær tilknyttet LSP sin 
virksomhet – en som tilflytter til Helligvær.  Det er denne effekten som er absolutt viktigst for oss 
fastboende. Flere lokale arbeidsplasser og tilflytting. 
  
Rammeavtalen mellom Helligværsamfunnet og LSP har stor legitimitet i lokalsamfunnet.  
Helligvær Sjømat AS - det lokale fiskemottaket, er en av partene i avtalen. Den lokale butikken på 
Helligvær, Coop Marked Helligvær, er også en av partene i avtalen.  
 
Det har de senere årene blitt investert mellom 35 og 40 millioner i nye båter og kvoter av fiskere i 
Helligvær. Disse fiskerne er de samme som har barn på skole/barnehage og skaper ringvirkninger 
forøvrig i samfunnet. Vi kan også nevne at det i 2019 ble bygd nye hus, og kjøpt eksisterende boliger 
for ca. 14 millioner.  
 
Helligvær som samfunn er svært utsatt på flere måter.  For at samfunnet skal fungere og kunne 
eksistere videre, er man i dag helt avhengig av fiskeriene og at det er aktive fiskere bosatt på 
øyene.  Behovet for flere næringsmessige ben å stå på for samfunnet er åpenbart.  

Helligværs sårbarhet dreier seg om å opprettholde kritisk masse for en relevant transportløsning til 
øyene, og om å ha mennesker nok som handler for å opprettholde driften på Samvirkelaget. Det 
dreier seg også om å ha tilstrekkelig av unge innbyggere som har barn, som vil bruke barnehage og 
skole, og andre kommunale tjenester.  

Dersom et av de nevnte tilbudene svekkes eller legges ned, som følge av at stedet får for få 
innbyggere, vil samfunnet på Helligvær slik vi kjenner det i dag, bli borte.  

Derfor er det svært viktig at det kommer ny næringsvirksomhet, som gir mulighet til sysselsetting og 
verdiskaping, som styrker mulighetene for fremtidig bosetting og verdiskaping. 

Lofoten Sjøprodukter AS sin etablering av to lokaliteter på Helligvær vil kunne bety inntil 12 
arbeidsplasser på Helligvær. På denne bakgrunn er denne etableringen svært viktig og avgjørende for 
fremtiden på øyene. 

 
 
Vi kan ikke se at verken foreliggende kommuneplan eller naturmangfold blir vesentlig tilsidesatt ved 
å gi dispensasjon. Slik vi ser det, vil en dispensasjon i denne saken være med på å styrke bosetting og 
tilflytting. Det vil være et av de viktigste argumentene for at fordelene i denne saken er større enn 
ulempene.  
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Med bakgrunn i overnevnte er vi uenig i den avveining som er gjort i avslaget: Med 
utgangspunkt i et mål om at det skal bo folk på Helligvær er det etter vår oppfatning en 
betydelig overvekt av fordeler knyttet til at Lofoten Sjøprodukter AS får innvilget dispensasjon 
som omsøkt.  
 
Vi ber om at søknaden om dispensasjon, sak 2020/5302, tas opp til klagebehandling. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Helligvær Velforening 
Coop Marked Helligvær 
Vestfjord Marine AS 
Helligvær Sjømat AS 
Yrkesfiskere i Helligvær 
 
 
Vedlegg 1 - 4 Underskrifter fra fastboende i Helligvær 
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Saksbehandler: 
Thomas M. Jensen 

Dato: 
03.10.2017 

Tillatelse til etablering av lokalitet Breisundet  
Havne- og farvannsloven § 27 1. ledd jf. tiltaksforskriften  
Bodø kommune - Nordland fylke 

1 Bakgrunn 
Vi viser til søknad av 08.03.17 vedrørende ovennevnte. 
Søknader om akvakulturanlegg skal behandles av flere statlige myndigheter etter 
forskjellige regelverk; fylkesmannen, Mattilsynet, fylkeskommunen og Kystverket. 
Saksbehandlingen er samordnet ved at fylkeskommunen sender ut ett samlet vedtak etter 
at de andre sektormyndighetene har behandlet saken etter eget regelverk.  
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 27 første ledd, jf. forskrift 3. desember 
2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse av Kystverket § 1 gis det tillatelse til 
søknad om etablering av lokaliteten Breisundet i Bodø kommune i samsvar med 
vedlagte stemplede kart.  
Dette vedtaket fra Kystverket etter havne- og farvannsloven blir nå sendt Nordland 
fylkeskommune som grunnlag for et samlet vedtak. Den samordnede behandlingen får 
betydning for klagefristen, se nærmere om dette nedenfor under punkt 6 Klage m.v. 
Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger endelig tillatelse fra fylkeskommunen. 
 

2 Beskrivelse av saken 
Lofoten Sjøprodukter AS har søkt om tillatelse til etablering av lokalitet for akvakulturanlegg 
i Bodø kommune.  
Lokalitetens plassering fremkommer av vedlagte kart med tegning og posisjoner over 
anlegget inklusive fortøyning angitt i WGS 84/EUREF 89. 
Søknaden har vært lagt ut til offentlig innsyn og er behandlet av Bodø kommune og det er i 
denne sammenheng kommet inn en rekke uttalelser. De fleste av disse dreier seg om miljø 
og muligheten til å kunne fiske i området som er Fylkesmannen og Fiskeridirektoratets 
myndighetsområde. Andre uttalelser dreier seg om ferdsel og berører dermed Kystverkets 
myndighetsområde og gjengis derfor her for vurdering.  
I følge Bodø fiskarlag har Breisundet vært og er fortsatt en viktig rute for å komme ut og inn 
til fiskefeltene og dette blir vanskeligere dersom anlegget etableres med tanke på 
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sikkerhetsavstand mellom båt og anlegg. Som det fremkommer av kartutsnitt under er vil 
det være mulig for mindre fartøy å passere anlegget utenfor ferdselsforbudet som er 20 m 
rundt anlegget. Dette forutsetter at lokaliteten er plassert som omsøkt og merket i henhold 
til gjeldende forskrift. Breisundet vil ikke bli fullstendig stengt for trafikk som følge av den 
omsøkte lokaliteten. Gjennomseiling og innseiling til Brønnøya vil som naturlig konsekvens 
av lokaliteten bli begrenset og mer utfordrende uten at Kystverket Nordland kan se at det 
sikkerhetsmessig vil være så negativt at søknaden må avslås. Trafikken i området må 
tilpasses et eventuelt anlegg og ferdselsforbudet rundt dette. Tilsvarende vurdering gjelder 
for all trafikk til omkringliggende øyer og gjennom området med mindre fartøy.  

 
Sjøkart med lokalitet markert – mindre fartøy kan passere anlegget utenfor ferdselsforbud 

  
Det er totalt kommet inn 20 uttalelser til Bodø kommune i forbindelse med den offentlige 
utlysingen av søknaden og mange av disse er negative i forhold til fiske, rekreasjon, ferdsel 
og forurensing etc. Bodø kommune opplyser at lokaliteten er omsøkt i et område som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur og at 
søknaden er konfliktfylt. Formannskapet anbefaler dermed at det ikke etableres 
akvakulturanlegg i Breisundet som omsøkt.  
Kystverket Nordland vurderer dermed tiltaket som i henhold til gjeldende plan for området. 
 

3 Aktuelle bestemmelser 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 27 første ledd som lyder: 

”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor 
tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, 
brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, 
lyskilder, kabler og rør. (…).”  

Tiltaket faller videre inn under forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som alltid 
krever tillatelse fra Kystverket § 1 (tiltaksforskriften) som lyder: 
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 ”§ 1. (tiltak som alltid krever tillatelse fra Kystverket)  

Følgende tiltak kan ikke iverksettes uten tillatelse fra Kystverket, uten 
hensyn til hvor tiltaket skal iverksettes:  
a) akvakulturanlegg 
(…)”. 

 
Søknaden skal derfor avgjøres av Kystverket selv om tiltaket det søkes om skal plasseres 
innenfor Bodø kommunes sjøområde.  
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever tillatelse 
etter § 27. Vurderingen av tiltakets virkninger for sikkerhet og fremkommelighet må gjøres 
konkret ut fra tiltakets art, størrelse, plassering og forholdene ellers på stedet. Det er 
tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen. 

Med ”sikkerheten” i farvannet menes sikkerheten både for personer, herunder liv og helse, 
fartøy og eiendom, og ferdselen. Det skal herunder legges vesentlig vekt på virkninger for 
sjøtransporten og annen ferdsel på sjøen, men også virkninger for annen aktivitet i 
farvannet, jf. lovens § 1.  God ”fremkommelighet” innebærer at det skal tilrettelegges for 
uhindret og trygg ferdsel. Det er ikke ”fremkommeligheten” for enhver som loven skal 
ivareta, men fremkommelighet i alminnelighet, dvs. den alminnelige ferdsel for flere enn en 
enkelt eller noen få personer. Den konkrete ferdselens karakter og intensitet i området må 
derfor vurderes.  

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det også legges vekt på havne- og 
farvannslovens formål som fremgår av § 1:  

”Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til 
fiskeriene og andre næringer. 

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i 
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig 
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale 
transportnettverk.” 

Formålsbestemmelsen innebærer at vi i tillegg til å legge vekt på sikkerhet og 
fremkommelighet, også må ha et helhetlig syn på farvannet der hensynet til forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet er av betydning for saken. I denne vurderingen er miljøhensyn 
relevant, jf. uttrykket ”allmenne hensyn”. Det følger også av § 26 første ledd at hensynet til 
miljøet skal ivaretas når tiltaket planlegges, gjennomføres, drives og vedlikeholdes. 
Det følger videre av § 27 første ledd at det ikke kan gis tillatelse til tiltak som vil stride mot 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, herunder bestemmelsen i § 26 første ledd som 
lyder: 

”Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, 
drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i 
farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på 
en forsvarlig måte. ” 

Bestemmelsen fastsetter en alminnelig standard som gjelder direkte for tiltakshaver og for 
myndighetene som gir tillatelsen. 
 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I § 29 
heter det blant annet: 
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”Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på 
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre 
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. (…).”  

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven § 27, jf. tiltaksforskriften, kan for øvrig ikke 
gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende 
plan- og bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven § 32 annet 
ledd.  
Videre skal Kystverket vurdere om kravene i forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om 
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) overholdes. Vannforskriften §§ 4 til 6 
oppstiller miljømål for vannforekomster, og opererer med følgende fem tilstandsklasser; 
svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Miljømålet for overflatevann er at den skal 
ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Endring av tilstanden i en vannforekomst i 
negativ retning vil innebære forringelse av vannforekomsten. Forringelse av en 
vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi unntak, jf. 
vannforskriften § 12. 
 

4 Vurdering av saken 
Lofoten Sjøprodukter AS søker om tillatelse til etablering av lokalitet Breisundet i Bodø 
kommune. Den omsøkte lokaliteten er ca. 720 m lang og 90 m bred i tillegg til fôrflåte på 
lokalitetens østside.  
Den omsøkte lokaliteten har vært lagt ut til offentlig innsyn og kommunalt behandlet av 
Bodø kommune. Det er i denne sammenheng kommet inn 20 uttalelser og de fleste av 
disse dreier seg den omsøkte lokalitetens innvirkning på fiske, rekreasjon, betydning 
rekreasjon, ferdsel og forurensing etc. Bodø kommune opplyser at lokaliteten er omsøkt i et 
område som i kommuneplanens arealdel er avsatt natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og 
akvakultur og at søknaden er konfliktfylt. Lokaliteten er dermed i henhold til gjeldende plan 
for området jf. HFL § 32. 
Innspill vedrørende fiske, forurensning og rekreasjon berører ikke Kystverkets 
myndighetsområde og kommenteres derfor ikke. Det er derimot kommet flere innspill 
knyttet til ferdsel gjennom Breisundet. I følge Bodø fiskarlag har Breisundet vært og er 
fortsatt en viktig rute for å komme ut og inn til fiskefeltene og dette blir vanskeligere dersom 
anlegget etableres med tanke på sikkerhetsavstand mellom båt og anlegg. Som det 
fremkommer av kartutsnitt under er vil det være mulig for mindre fartøy å passere anlegget 
utenfor ferdselsforbudet som er 20 m rundt anlegget. Dette forutsetter at lokaliteten er 
plassert som omsøkt og merket i henhold til gjeldende forskrift.  
Breisundet vil ikke bli fullstendig stengt for trafikk som følge av den omsøkte lokaliteten. 
Gjennomseiling av sundet og innseiling til Brønnøya vil som en naturlig konsekvens av 
lokaliteten bli begrenset og mer utfordrende uten at Kystverket Nordland kan se at det 
sikkerhetsmessig vil være så negativt at søknaden skal avslås. Trafikken i området må 
tilpasse seg et eventuelt anlegg og ferdselsforbudet rundt dette. Tilsvarende vurdering 
gjelder for all trafikk til omkringliggende øyer og gjennom området med mindre fartøy. 
Kystverket Nordland forutsetter at alle opphalere på lokaliteten dras inn til anleggets 
flytende del jf. vilkår 4. Siden det vil bli trangt i området vil vi understreke at det også er 
særdeles viktig at oppdretter sender Efs for oppdatering av sjøkart jf. vilkår 3 og at 
merkeforskriften overholdes og muliggjør sameksistens i området. 



 Side 5 

 
Sjøkart med lokalitet markert – mindre fartøy kan passere anlegget utenfor ferdselsforbudet 
  

Det presiseres at fortøynings- og opphalerblåser som kommer ut i ferdselsområder skal 
trekkes inn til den flytende delen av anlegget, jfr. vilkår 4. nedenfor. I tillegg viser vi til vilkår 
5. og vedlegg der endringer i kravene til merking og belysning av akvakulturanlegg 
fremgår. Vi ber søker merke seg de tekniske kravene i regelverket, blant annet kravet om 
synkroniserte lys, kravet om oppetid, rekkeviddekrav med mer. 
Kystverket Nordland har vurdert søknaden etter prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 
12 og legger følgende til grunn ved vårt vedtak: Ut fra registrerte miljødata i Naturbase som 
forvaltes av Miljødirektoratet, kan vi ikke se at den fysiske delen av lokaliteten berører 
forhold av regional eller nasjonal verdi. Når det gjelder vannforskriften har vi ikke grunn til å 
tro at det omsøkte anlegget vil medføre en forringelse av økologisk tilstand i 
vannforekomsten Helligvær – ytterside Landegode i strid med vannforskriften § 5. 
På bakgrunn av ovenstående og etter en totalvurdering mener Kystverket Nordland at den 
omsøkte lokaliteten kan godkjennes som omsøkt. Det understrekes at tillatelsen kun 
gjelder etter havne- og farvannsloven. 
 

5 Vedtak 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 27 første ledd, jf. forskrift 3. desember 2009 nr. 
1449 om tiltak som krever tillatelse av Kystverket § 1 gis det tillatelse til søknad om 
etablering av lokaliteten Breisundet i Bodø kommune i samsvar med vedlagte stemplede 
kart.  
 
Vilkår 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 



 Side 6 

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og 
kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av 
Kystverket. 

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er 
vurdert i forbindelse med tillatelsen. 

2. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. 

Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre 
til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  

3. Tiltakshaver skal melde fra om tiltaket, herunder oppstartstidspunkt og forventet 
ferdigstillelse, til Kartverket ved Etterretninger for sjøfarende (Efs). 
 
I tillegg plikter tiltakshaver å holde Kystverket orientert om arbeidet slik at en kan 
vurdere om det er behov for ytterligere kunngjøringer eller andre tiltak.  
 
Umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt, skal tiltakshaver sende inn melding vedlagt 
kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med posisjoner oppgitt i geografiske 
koordinater i WGS84 datum til Kartverket ved Etterretninger for sjøfarende (Efs). 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik melding er kunngjort i Efs.  
 
Utkast til melding skal sendes til post@kystverket.no for gjennomsyn i god tid før 
publiseringsfristen, før tiltakshaver sender meldingen til Efs. Merk e-posten med 
Kystverkets referansenummer.  
 
For utkast til melding som gjelder permanente endringer, skal tiltakshaver legge ved 
hensiktsmessig dokumentasjon. Ta kontakt med saksbehandler for veiledning om 
dette.  
 
Melding skal skrives på norsk og engelsk. Se vedlegg for eksempler.  
 
Melding må sendes til Kartverket ved Efs slik at den kommer med i ønsket utgivelse 
(se Kartverkets hjemmesider for frister). Det er tiltakshavers ansvar å sjekke 
fristene. Melding skal sendes til efs@kartverket.no med kopi til post@kystverket.no 
(med henvisning til Kystverkets referansenummer). Tiltakshaver må sjekke at 
melding blir kunngjort i Efs som tiltenkt.  
 
Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for 
ajourhold og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i Etterretninger for 
sjøfarende (Efs). 
  

4. Anlegget må forankres/fortøyes forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare for 
den alminnelige ferdsel. Eventuelle fortøyningsblåser/opphalerblåser skal plasseres 
innenfor anleggets ytterpunkter. Forankringstauene skal være forsvarlig nedsenket. 
Til fortøyninger utenfor anleggets ytterpunkter må det benyttes synketau. Alternativt 

mailto:post@kystverket.no
mailto:efs@kartverket.no
mailto:post@kystverket.no
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kan det påmonteres lodd slik at tauverk ikke under noen omstendigheter flyter opp 
til overflaten. 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  

5. Merking av anlegget skal skje i samsvar med forskrift 19. desember 2012 om 
farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, jf. § 5 annet ledd. Vedlegg 2 til denne 
forskriften om merking av akvakulturanlegg er vedlagt. 
 
Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 
 

6. Tiltakshaver skal sørge for at alle elementer som løsner fra akvakulturanlegget, 
herunder forankringstau som flyter opp, omgående blir festet forsvarlig på riktig 
plass eller fjernet. Dersom det ikke lar seg gjøre å feste eller fjerne løse og/eller 
drivende elementer omgående, skal tiltakshaver omgående melde fra til nasjonal 
koordinator for navigasjonsvarsler telefonvakt tlf: 22 42 23 31 (vakt hele døgnet). 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 

7. Ved helt eller delvis opphør av produksjonen skal tiltakshaver foreta opprydding av 
innretninger og utstyr på lokaliteten og tilstøtende sjøområder. Installasjoner kan 
kun oppbevares på lokaliteten i den grad det skjer som ledd i driften. Ved 
permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for fullstendig opprydding, 
herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydding skal 
være fullført senest innen 6 måneder etter opphør. Melding om dette skal sendes 
Kystverket Nordland.  

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  

8. Ved utlegging av anker skal eksisterende installasjoner som for eksempel kabler, 
rør eller ledninger sikres, for eksempel ved at dykkere deltar ved utleggingen. Eiere 
av aktuelle installasjoner skal ha mulighet til å delta ved utlegging av anlegget. 

Begrunnelse: Unngå skade på eksisterende installasjoner.  

 
Vi viser i tillegg til havne- og farvannsloven § 26 som stiller nærmere krav til tiltaket som 
tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle.  
I henhold havne- og farvannsloven § 31 faller tillatelsen bort hvis arbeidet med tiltaket ikke 
er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med 
tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år. 
 

6 Klage mv. 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 – tre - uker etter at samlet vedtak fra Nordland fylkeskommune er kommet frem.  
Søker eller andre med rettslig klageinteresse står imidlertid fritt til å klage på Kystverkets 
vedtak før fylkeskommunen har sendt ut det samlede vedtaket. Se vedlagte Orientering om 
klageadgang.  

Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om 
erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329
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reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes 
forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.  

Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og 
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel kan tiltaket være 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dette må tiltakshaver selv avklare med 
kommunen. Videre må forholdet til kulturminnelovgivningen og forurensningsloven avklares 
med vedkommende myndighet.  
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og dette vedtaket tar 
derfor ikke stilling til eller avgjør noe om slike forhold. Søkeren er selv ansvarlig for å 
innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har 
ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten 
gjennom avtale eller på andre måter, for eksempel av domstolene.   
 

Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 

 
 
 
 
Thomas M. Jensen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

Eksterne kopimottakere: 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

 
 
Vedlegg: 
   1.     Vedlegg 2 til skiltforskriften 
   2.     Orientering om klageadgang 

3. Stemplet kart 
4. Eksempel på Efs 
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Vedlegg 2 - Merking av akvakulturanlegg 
1. Innledning 

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik 
at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. 

Vedlegget beskriver hvordan merking av akvakulturanlegg i sjø skal utføres. 

Eieren eller den som er ansvarlig for et akvakulturanlegg skal sørge for at det til 
enhver tid er forskriftsmessig merket, og at merkingen ellers er i samsvar med eventuelle 
spesielle vilkår som fremgår av tillatelsen til å etablere dette. 

Merking av anlegg for havbeite, dvs. akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i 
form av bunnkultur uten at akvakulturdyrene blir holdt i fangenskap, omfattes ikke av 
vedlegget. Det vises til at fylkeskommunen kan pålegge og godkjenne merking av anlegg 
for havbeite, jf. forskrift 28. august 2003 nr. 1110 om tildeling og drift ved 
havbeiteverksemd § 29. 

2. Generelt 
2.1 Søknad og tillatelse 

Etablering av akvakulturanlegg krever tillatelse fra Kystverket etter havne- og 
farvannsloven § 27 og forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse 
fra Kystverket. 

Merking av akvakulturanlegg skal skje i samsvar med dette vedlegget til forskrift om 
farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (jf. § 5). Det kreves ikke egen tillatelse for 
etablering av navigasjonsinnretninger (IALA spesialmerke) med unntak for radarsvarer 
(racon) og AIS navigasjonsinnretning. 

2.2 Forskrifter og standarder 

Merking av akvakulturanlegg i sjø etter dette vedlegget må sees i sammenheng 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og standarder på området, herunder også 
International Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Association (IALA) 
anbefalinger og veiledninger. 

2.3 Opphør av drift på lokalitet 

Ved opphør av drift på lokalitet enten ved flytting, nedlegging eller på annen måte 
skal anlegg eller gjenværende deler av anlegg være merket så lenge de fortsatt kan 
utgjøre en fare for sjøverts ferdsel. 

3. Merking 
3.1 Merking av ytterpunkt 

Ytterpunkt på et akvakulturanlegg skal merkes med IALA spesialmerke med en 
utforming slik det går frem av pkt. 3.3 under. 

Avstanden mellom ytterpunkt som er merket skal være 200 meter eller mindre. 
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Som ytterpunkter regnes de punkter der anleggets forankringer eller fortøyninger er 
festet, eller et punkt hvor tau, wire, kjetting eller lignende som del av anleggets forankring 
eller fortøyning har en slik dybde at det ikke er til hinder for sjøtrafikken og ikke kan 
skade eller skades av denne. Ytterpunkt er hjørnepunkt og punkter mellom 
hjørnepunktene. 

3.2 Bøyer til forankring eller fortøyning mv. 

Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg skal ha gul farge som for 
et IALA spesialmerke. 

Bøyer til forankring eller fortøyning av et akvakulturanlegg kan benyttes til samtidig 
å merke ytterpunkt på anlegget. 

3.3 IALA-spesialmerke 

For IALA-spesialmerke som anvendes til formål etter dette vedlegget gjelder krav til 
utrustning som følger: 

3.3.1 Overflatefarge 

Gul overflatefarge skal være innenfor de verdier som er angitt med 
hjørnekoordinater i henhold til CIE (International Commission on Illumination) standard 
kromatiske diagram i tabellen under. 
Tabell 5. Fargekoordinater for vanlig overflatefarge i dagslys 
 1 2 3 4 

 x Y x y x y x y 

Gul 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 

Standardfargene RAL 1023 TRAFIKKGUL og NCS S 1080-Y GUL møter kravet til 
gul overflatefarge. 

3.3.2 Dagslysfluoriserende gul refleks 

Spesialmerket skal ha panel med dagslysfluoriserende gul skiltfolie. 

Retrorefleksjonskoeffisient, luminansfaktorer og fargekoordinater for 
dagslysfluoriserende gul skiltfolie skal møte krav som fremgår av Håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 1 Trafikkskilt (Vegdirektoratet). 

3.3.3 Lyssignal 

Spesialmerket skal gi et lyssignal med følgende egenskaper: 
- Farge: Gul 
- Karakter (benevnelse): Oc Y 2s 
- Periode: 2 sekunder med 1,25 sekund lys / 0,75 sekund mørke (arbeidssyklus 62,5 %) 
- Lysvidde: 3 nautiske mil 
- Tilgjengelighet: 99,8 % beregnet over en kontinuerlig periode på 3 år 
- Lyssignal skal være synkronisert. 

Ved beregning av lysintensitet for å møte kravet til lysvidde skal IALA anbefalinger 
følges. Det skal forutsettes at atmosfærisk transmisjonsfaktor, TM = 0,74 (meteorologisk 
sikt 10 nautiske mil). 
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Kystverket kan i særlige tilfeller gi unntak fra kravet om lysvidde og kravet om 
synkronisering. Dette forutsetter en nærmere vurdering med hensyn til sikkerhet og 
fremkommelighet for sjøfarende, og andre relevante forhold. 

Lyssignal skal normalt tennes og slukkes når det omgivende lysnivået er på 
henholdsvis 50–100 lux og 150–200 lux. 

3.3.4 Radarreflektor 

Spesialmerket skal ha en radarreflektor med et radartverrsnitt på minst 7,5m² i X-
båndet og 0,5m² i S-båndet. 

Radarreflektoren bør monteres så høyt som praktisk mulig på spesialmerket. 

3.4 Annen merking 

I tillegg kan akvakulturanlegget merkes med: 

3.4.1 Indirekte lys (flomlys) 

Et akvakulturanlegg kan være lyssatt for arbeid i mørke eller annet formål, og slik at 
det samtidig er synlig for sjøfarende. 

Indirekte lys bør gi et midlere luminansnivå på akvakulturanlegget på 2 cd/m² ved 
lyse omgivelser og 1 cd/m² ved mørke omgivelser. 

Når et akvakulturanlegg er indirekte belyst bør dets lokalitetsnummer og navnet på 
den eller de som innehar tillatelse på lokaliteten belyses særskilt. 

Lys på akvakulturanlegg skal ikke være til sjenanse for eller blende sjøfarende. 

3.4.2 Radarsvarer (racon) 

Et akvakulturanlegg kan bli utrustet med radarsvarer (racon) for å sikre at dette kan 
oppdages eller er synlig der hvor lyssignal ikke anses å være tilstrekkelig, og det er 
hensiktsmessig å bruke radar for identifikasjon. 

Radarsvarer (racon) skal kunne svare marine radarer i 3- og 10-cm 
frekvensbåndene. 

I 10-cm frekvensbåndet gjelder dette kravet ikke for NT (New Technology) radar. 

Etablering av radarsvarer (racon) krever særskilt tillatelse fra Kystverket. 

3.4.3 AIS (Automatic Identification System) navigasjonsinnretning 

Et akvakulturanlegg kan bli utrustet med AIS navigasjonsinnretning for å sikre at 
dette kan oppdages eller er synlig der hvor lyssignal ikke anses å være tilstrekkelig, og 
det er hensiktsmessig å bruke AIS for identifikasjon. 

Etablering av AIS navigasjonsinnretning krever særskilt tillatelse fra Kystverket. Det 
krever også radiolisens samt identitet utstedt av Telenor Maritim Radio. 
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3.5 Anvisning til utførelse av IALA spesialmerke mv. 
3.5.1 Montering av utstyr 

Utstyret bør monteres på en 1,75–2 meter høy mast eller lignende. 

Montasjen bør være i følgende rekkefølge ovenfra og ned: 
- lyssignal 
- radarreflektor 
- reflekspanel. 

3.5.2 Bære- og støttekonstruksjoner 

Bære- og støttekonstruksjon bør tilfredsstille krav til oppsettingsutstyr etter Håndbok 
R310 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet), 
så langt disse er anvendelige. 
Eksempler på merking av akvakulturanlegg 
Figur 3. Flytende akvakulturanlegg i sjø - oversikt 

 
Figur 4. Flytende akvakulturanlegg i sjø - IALA spesialmerke 
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0 Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2015). 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
KLAGEORGAN 
Enkeltvedtak fattet av Kystverkets regionkontor kan påklages til Kystverkets hovedkontor, jf. 
forvaltningsloven § 28.  

Enkeltvedtak fattet av Kystverkets hovedkontor kan påklages til Samferdselsdepartementet, jf. 
forvaltningsloven § 28.  

Klagen skal i begge tilfellene sendes per e-post til post@kystverket.no eller per post til Kystverket, 
Postboks 1502, 6025 ÅLESUND. 

KLAGEFRIST 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer for sent, kan Kystverket se bort fra 
klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, men da må man oppgi årsaken til dette, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 31. 

KLAGENS INNHOLD 
Klagen må inneholde følgende, jf. forvaltningsloven § 32: 

- hvilket vedtak det klages over 
- den eller de endringer som ønskes 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 
I tillegg bør man nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen må undertegnes. 

UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET 
Selv om det er klageadgang på et vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. 
Førsteinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ, kan beslutte at vedtak likevel ikke skal 
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Man kan søke om å 
få utsatt gjennomføringen av et vedtak til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke om 
oppsettende virkning av klagen), jf. forvaltningsloven § 42. Begrunnet søknad sendes til den etaten 
som er førsteinstans for vedtaket. En avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages. 

RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 
Med visse begrensninger har en part rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. Parten må i tilfelle ta kontakt med Kystverket. Man vil da få nærmere veiledning om adgangen til å 
klage, om fremgangsmåten og reglene om saksbehandlingen. 

 KOSTNADER VED KLAGESAKEN 
En part kan kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven 
§ 36. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil 
slik at vedtaket blir endret.  

Det kan også søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. 
Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller partens advokat kan gi 
nærmere opplysninger om dette. 

 KLAGE TIL SIVILOMBUDSMANNEN 
Hvis man mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan man klage til 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan 
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har 
behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.

mailto:post@kystverket.no
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Notat 
Til: Ole Vegard Mosseng,  Lofoten Sjøprodukter AS 
Kopi: Ole Martin Lund Andreassen 

SANDS AS  
 24. januar 2020  

Sak:  Breisundet i Helligvær – Modellering av retensjonsstrøm som grunnlag for 
vurdering av områdets viktighet som gyteområde for torsk.  (Ref: APN-
61837) 

 
Notatet omfatter en vurdering av gytefeltene for torsk rundt Helligvær i Bodø kommune. Fokus har vært 

prosessen rundt kartleggingen av gyteområdene for kysttorsken, og metoden for å skille denne/disse 

bestanden(e) fra Nord-Øst arktisk torsk (skrei). Vurderingene bygger på notat fra Lorås og Larsen (2019), 

publiserte artikler fra Havforskningsinstituttet, strømmålinger utført i Breisundet på Helligvær, 

sedimentundersøkelser fra samme sted og modellering av vanntransporten rundt Helligvær.   

 

Bakgrunn 

Lofoten Sjøprodukter AS har søkt om etablering av en lokalitet for oppdrett av laks i Breisundet på 

Helligvær. Under saksbehandlingen er det oppstått en diskusjon rundt registreringen av gytefelt og 

gyteområder for kysttorsk, og arealer opprinnelig avsatt til akvakulturformål i Bodø kommunes arealplan 

fra 2008. I et brev fra Fiskeridirektoratet datert 08.03.2019, frarådes at det at søknaden om ny 

akvakulturlokalitet i Breisundet innvilges. Det vises her til områdets bruksverdi som fiskeplass og 

gyteområdets økologiske funksjon. Økologisk funksjon knytter Fiskeridirektoratet her opp mot områdets 

verdi som gyteområde for å opprettholde rekruttering til fiskebestandene. Det er derfor av betydning om 

det i Breisundet dreier seg om et gyteområde for kysttorsk eller skrei, da sistnevnte gyter i området fra 

Vestfjorden og til Finnmark.      

 

For å avklare de overnevnte problemstillingene har vi gjennomført en litteraturstudie av publiserte 

artikler innenfor gytefeltregistrering for kysttorsk, med spesielt fokus på verifisering av slike gjennom 

innsamling av egg og oseanografisk modellering. Registreringer gjennomført med disse metodene har 

dannet grunnlag for de ulike kartene som er presentert i Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil (Figur 

1).  

 

I samtaler med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet 21. januar 2020 ble det påpekt at det i 

metodeutviklingen er forsøkt tydeliggjort skillet mellom hva som er et reelt gyteområde for torsk og et 

område som er egnet for fiske av gytemoden torsk. Resultatene fra første gangs registrering av 

gyteområder var også preget at intervjuobjektene bedrev fiske fra ulike fartøytyper, siden det var stor 

forskjell mellom geografisk plassering av gytefelt mellom ulike kommuner og ulike fylker.  
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Figur 1 Utsnitt fra Fiskeridirektoratets kartverktøy. Breisundet markert med rødt punkt. (Brunt skravert område = 

Gyteområde registrert av Fiskeridirektoratet, sort skravert område = Gytefelt torsk MB, verifisert av HI).   

 

Begrepene gytefelt og gyteområde er ikke godt definert, men kan nærmest forklares som det stedet hvor 

fisken gyter. Registrering av slike områder er forsøkt gjennomført ved å vurdere om fisk som fanges har 

rennende gonader eller ikke. Dette er ifølge Havforskningsinstituttet en svak metode siden en forflytting 

av torsk vertikalt i vannmassene vil medføre en trykkendring, og utvidelse av svømmeblæren vil trykke 

mot alle organene i bukhulen, som igjen kan resultere i at modnende gonader tømmes ufrivillig (Espeland, 

pers.med.). Verifisering av om det foregår gyting kan utføres ved hjelp av egginnsamling med håv, 

identifisering av eggene til art og utviklingsstadium, samt evt molekylærgenetisk analyse. 

 

Ved innsamling og undersøkelse av fiskeegg i et område. Man vil da få verifisert om det dreier seg om 

kysttorsk eller skrei, men ikke hvor eller når rognen er gytt. Det blir dermed vanskelig å skille en god 

fiskeplass for gytemoden torsk og et gytefelt for kysttorsk eller skrei (Espeland,2010). 

 

Prosessen rundt de nåværende registreringene av gytefelt startet ved at Fiskeridirektoratet gjennomførte 

intervjubaserte undersøkelse blant fiskere som hadde lokal kjennskap til fiskeri under torskens 

gytevandring. Andre kilder som prøvefangst av gytemoden fisk kunne også benyttes som 

bakgrunnsinformasjon hvor gytefelt er lokalisert. Denne type data kalles for lokal økologisk kunnskap, og 

er ikke antatt å være geografisk objektiv. Dette fordi antall intervjuobjekter og deres kunnskap vil påvirke 

hvilke gytefelt som blir registrerte (Espeland,2013). Vi har ikke innsyn i hvordan disse intervjuene ble 

gjennomført, hvilke spørsmål som ble stilt eller besvarelsene, men resultatene ble digitaliserte og finnes 

i dag på Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil under kartlaget «Gyteområder». Det finnes også 

metadata for disse registreringene, og for Helligvær sitt vedkommende var intervjuobjektet Bodø 

Fiskarlag og intervjuet ble registrert 9. mars 2005.   
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Havforskningsinstituttet jobber med å utvikle bedre metoder for å registrere gytefelt, og deretter foreta 

en verifisering av det arbeidet med gytefeltregistreringer som Fiskeridirektoratet tidligere har utført. 

Gyteområder for kysttorsk ble avgrenset ved at det ble besluttet å bruke en parameter kalt retensjon. 

Retensjon betyr at det for en lokal, stedegen og unik genetisk fiskebestand må være en gitt oppholdstid 

av vannmassene på og rundt gyteområdet. En sannsynlig forutsetning for at de lokale bestandene 

opprettholder sin genetiske egenart er at de kan gyte på egne områder og at egg ikke spres tilfeldig 

(Hastings & Botsford 2006).  

 

De lokale bestandene har derfor lokale gyteplasser. På slike lokale gyteplasser holdes egg og larver tilbake 

og spres ikke ut i kyststrømmen, mens de er i sin planktoniske fase, fritt i vannet, uten betydelig 

egenbevegelse. Viktig gyteområder er derfor eksempelvis indre bassenger av terskelfjorder (Knutsen et 

al. 2007). Metodikken er beskrevet i artikler publisert i «Fisken og havet», og spesielt gode arbeider er 

«Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og 

sund» (Espeland et. al., 2010) og «Kartlegging av gytefelt. Gytefelt for kysttorsk» (Espeland et. al. , 2013).  

 

Verifiseringen av forekomst av gyteområder for torsk i området rundt Helligvær ble utført i 2013, og 

resultatet ble at en rekke gyteområder for kysttorsk ble reklassifisert eller slettet. Resultatene fra denne 

verifiseringen ble så lagt inn i Fiskeridirektoratets kartverktøy under kartlaget «Gytefelt torsk MB», og 

disse viser områder som er kryssjekket med prøvetaking og modellering. Metodene som ble benyttet i 

Havforskningsinstituttets arbeide var blant annet håvtrekk for å samle opp befruktet rogn og larver. Disse 

ble så artsbestemt og testet genetisk for å vurdere om arvematerialet tilhørte en lokal kysttorsk-bestand 

eller den Nord-Øst arktiske torsken (skrei). Det verifiserte kartlaget «Gytefelt torsk MB» brukes nå også 

av Fiskeridrektoratet for etablering av forbudssoner for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt 

tilsatt legemidler mot lakselus (Fiskeridirektoratet, 2018).  

 

 Oseanografiske modeller var også et svært verdifullt tilskudd til arbeidet med kartlegging av gytefelt. Med 

utgangspunkt i en hydrodynamisk modell med detaljert oppløsning i forhold til størrelsen på fjordene, ble 

det foretatt simuleringer av partikkeldrift. Ved å følge flytebanene av partikler som simuleres fikk man 

oversikt over hele det område som partiklene oppholder seg på i tiden fra antatt gyting til antatt klekking. 

Resultatene og analysene av partikkeldriftsimuleringene ga dermed detaljert informasjon om 

driftsmønstre i det aktuelle området.  

 

For å verifisere vannets oppholdstid på det angitte området i Breisundet har vi gjennomført en 

oseanografisk modellering av området rundt Helligvær for å utprøve vår teori om at de påviste 

gyteområdene for torsk (kartlaget «Gyteområder» i Yggdrasil) tilhører den Nord-Øst arktiske 

torskebestanden (skrei) og ikke kysttorsk. Våre oseanografer har benyttet et verktøy kalt FVCOM som har 

en høyere oppløsning enn den som er benyttet i Havforskningsinstituttets arbeide, og sammen med 

strømmålinger (Heggem, 2017) utført på lokaliteten gir det et presist bilde av vanntransporten rundt 

Helligvær.  
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Modellert vanntransport rundt Helligvær 

Øygruppen Helligvær ligger 25 km vest/nordvest for Bodø i ytre del av Vestfjorden. Totalt 365 øyer, 

holmer og skjær er samlet oppe på et gruntvannsplatå, hvorav fem er bebodde.  

 

Strømmodellen er kjørt i FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model) med en største oppløsning på 

omlag 50-meter. Modellen baserer seg på Norkyst-800, som er samme grunnlagsdata som for modellene 

Havforskningsinstituttet kjører (ROMS). Forskjellen i modellverktøyene ligger i FVCOMs mulighet til å øke 

modelloppløsningen i spesielt interessante områder, og dermed få mer presise data i trange/grunne 

farvann. Dette kalles et ustrukturert grid, og figur 2 illustrerer fordelene med dette. Det å kunne tilpasse 

kystlinjen på denne måten er vesentlig for finskala modellering av en så irregulær kystlinje som vi har i 

mer eller mindre hele Norge. 

 

 

Figur 2 Strukturerte versus ustrukturerte grid. 

Finskala modellering er et viktig stikkord i denne type prosjekt. Oppløsning på 150-200 meter som man 

før har kalt høy oppløsning er ikke god nok til finskala modellering av eksempelvis sedimenter fra flytende 

oppdrettsanlegg eller vanntransport gjennom trange sund. For å kunne takle oppløsninger helt ned til 

~30m2 (5 til 6 meter) for de minste trekantene i griddet, er det viktig å begrense modellområdet, for at 

ikke de numeriske beregningene skal ta måneder å fullføre. Det som gjøres da, er å nøste inn et høyoppløst 

grid for det aktuelle området, inn i et større modelldomene som vi allerede har kjørt en mer generell 

modell for.  

 

I dette tilfellet er ikke havstrømmen gjennom de ulike sundene på Helligvær av størst betydning. Med 

hensyn til transport og spredning av egg og larver er det mer interessant å se hvordan vannmassene rundt 

øygruppen opptrer. Vi vet både fra strømmålinger, sedimentprøvetaking og strømmodellen at 

vanntransporten i sundene er god. Det som da blir interessant er å se hvordan vannmassene rundt 

øygruppen opptrer, siden de viser hvor egg og larver som er gytt på og rundt Helligvær transporteres.   

 

Figur 3 viser et øyeblikksbilde fra en simulering av havstrømmen i området rundt Helligvær. 

Fargegradienten viser forskjellen i saltholdighet i vannmassene i overflaten. Saltholdighet samt 

temperaturen i sjøen kan brukes til å vise hvordan vannmassene forflyttes over tid. I sin opprinnelige form 

presenteres strømmodellen som en film over en tidsperiode, men dette er vanskelig å presentere i et 

rapportformat. Vi kan presentere denne som en separat fil eller en link til et nettsted. Vi har derfor også 

laget en illustrasjon med såkalte strømvektorer som viser i hvilken retning strømmen går.   
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Figur 3 Stillbilde av strømmodellering med utsnitt for Helligvær. Breisundet avmerket med rødt punkt. Land-kart 

oppløsningen fremstiller Helligvær som en øy, men den grafiske fremstillingen er uten betydning for modellens 

resultat. 

 

Modellresultatene med strømvektorer (Figur 4) viser at vannmassene rundt Helligvær er preget av 

kyststrømmen og utstrømmende vann fra Skjerstadfjordbassenget. Vanntransporten går hovedsakelig i 

nordlig og nordøstlig retning som vil si innover Vestfjorden. Strømhastigheten er god på alle sider av 

øygruppen, og vi kan se virveldannelser både på lesiden av Helligvær og ute i Vestfjorden. Det er en 

bakevje på nordsiden av øygruppen som ligger mellom to strømmer som fører vann nordover. Vann som 

driver ut i kanten på bakevja vil derfor effektivt transporteres videre nordover.  
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Figur 4 Middelstrøm rundt Helligvær i april og mai 2018 fra FVCOM.  

 

For å verifisere våre strømmodeller sammenlignes modellerte resultater med foretatte 

sedimentundersøkelser, hydrografimålinger (oksygen, saltholdighet og temperatur) og strømmålinger.  

Miljøundersøkelse type B (iht. NS 9410:2016) utført i Breisundet (Nikolaisen, 2017) viser at bunnen består 

av grov skjellsand. Dette indikerer at bunnstrømmen er god, og at finere partikler er vasket ut av 

bunnsedimentet. Det er utført strømmålinger i perioden 24. januar til 22. februar 2017 på tre ulike dyp. 

Målerne var plassert på 15, 40 og 62 m dyp og det ble påvist makshastigheter på hhv. 32,2, 37,2 og 42,0 

cm/s. Gjennomsnittlig strømhastighet var 5,4, 6,5 og 6,9 cm/s. (Heggem, T. 2017). Det ble foretatt måling 

av hydrografiske profiler i forbindelse med Miljøundersøkelse type C 24.01.2017, og disse viste homogene 

forhold gjennom hele vannsøylen (Nikolaisen, 2017). Temperaturen lå på 6 grader og med full 

oksygenmetning. Saliniteten var jevnt på 33 promille og dette indikerer at vannmassene er godt 

sammenblandet, noe som er normalt for denne årstiden med urolig vær og mye bølger.   
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Konklusjon 

Som Havforskningsinstituttets artikler påpeker, er det et viktig skille mellom gyteområder for kysttorsk og 

tilsvarende for skrei.  For at et område skulle kunne karakteriseres som et gyteområde for kysttorsk, med 

en genetisk egenart, må det eksistere en oppholdstid av vannmassene for det planktoniske stadiet av 

torskeegget/torskelarven. Oppvoksende torsk vil dermed få anledning til å gyte i samme område som de 

er klekt, og dermed styrke den genetiske egenarten.  

 

Vår modellering av havstrømmen rundt Helligvær viser at strømbildet er preget av en god vanntransport, 

og påvirket av kyststrømmen og utstrømmende vann fra Skjerstadfjordbassenget. I området rundt 

Helligvær og i ytre del av Vestfjorden er strømbildet preget av virvler og en god sammenblanding av 

vannmassene med en hovedstrømsretning i nordlig og nordøstlig retning.  

 

Basert på dette antar vi at befruktet rogn fra torsk som gyter rundt øygruppen og i sundene mellom øyene 

vil bli transportert inn i Vestfjorden, blandes med øvrig rogn fra området og så føres med kyststrømmen 

nordover mot Barentshavet. Modellen bekrefter derfor Havforskningsinstituttets beslutning om å utelate 

gytefeltene rundt Helligvær fra registrering i Fiskeridirektoratets kartverktøy under kategorien 

«Gyteområde MB».  

 

I forhold til Fiskeridirektoratets fraråding i brev datert 08.03.2019, og kommentarer om bruk av kartet 

«Gytefelt torsk MB» i deres «veileder for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt 

legemidler mot lakselus» (Fiskeridirektoratet, 2018), er det vår oppfatning at den verifiseringen som 

Havforskningsinstituttet har utført tilfører saken ny kunnskap. Områdets økologiske betydning som 

gytefelt/gyteområde synes å være begrenset, da gytende fisk å være nordøst arktisk torsk (skrei) i større 

grad enn kysttorsk.  

 

 

 

 

Bård Worum     

Seniorrådgiver Akvakultur      
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Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for ny 
lokalitet Breidsundet i Bodø kommune  
Vi viser til søknad fra Lofoten Sjøprodukter AS oversendt fra Nordland fylkeskommune den 
18.9.2017 om tillatelse til opprettelse av ny lokalitet for matfiskoppdrett av laks, ørret og 
regnbueørret i Bodø kommune. Søknaden var komplett med C-undersøkelse 21.3.2018. 
  
 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Nordland innvilger søknaden fra Lofoten Sjøprodukter AS og gir tillatelse1 på 
spesifiserte vilkår2. Tillatelsen er vedlagt og gjelder 2340 tonn MTB matfisk av laks, ørret 
og regnbueørret ved ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune. Den gjelder 
forurensning fra virksomheten og kan tas i bruk fra den dato Fylkeskommunen har gitt 
tillatelse etter akvakulturloven og laksetildelingsforskriften.  
 
 
 
En eventuell klage på dette vedtaket må være oversendt Fylkesmannen i Nordland innen 3 
uker fra vedtaket er mottatt. 
 
Bedriften kan komme med merknader til varsel om fastsettelse av risikoklasse og 
saksbehandlingsgebyr (se side 8) innen 14 dager fra dette brev er mottatt. 
 
 
Tiltak som må gjennomføres (se detaljerte vilkår i vedlagte tillatelse): 

 Overvåking av resipienten i form av C-undersøkelser i henhold til NS 9410. Neste 
undersøkelse skal gjennomføres ved enden av førstkommende produksjonssyklus i 
henhold til krav i standard. Det forventes at antall prøvestasjoner og plasseringen av 
disse følger NS 9410 oppdatert februar 2016, samt veileder til krav om 
forundersøkelser i Nordland, Troms og Finnmark iht. NS9410. 

 
Alle rapporter skal oversendes fortløpende så snart de foreligger. Vi forutsetter at B-
undersøkelser gjennomføres i henhold til NS 9410 etter akvakulturdriftsforskriften, under 
Fiskeridirektoratets myndighet. 

 
1 Forurensningsloven § 11 
2 Forurensningsloven § 16 

krianj
SANDS Bilagsstempel
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Bakgrunn 
Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet Breidsundet, med en maksimalt tillatt biomasse 
(MTB) laks, ørret og regnbueørret på 2340 tonn. Det legges opp til en produksjon på 6000 
tonn biomasse årlig, med bruk av 6600 tonn tørrfôr.  
 

 
Figur 1. Ny lokalitet Breidsundet er markert med grønne hjørne- og midtpunkt til de flytende delene av anlegget. 
Hjørne- og midtpunkt til fôringsflåta er markert med lilla punkter. Kart hentet fra ArcMap. 
 
 
Lokaliteten Breidsundet ligger i et område avsatt til natur, ferdsel, fiske og akvakultur 
(FFFNA) i Bodø kommune sin arealplan for sjø/ kommuneplan.  
 
Søknaden ble lagt ut til offentlig høring av Bodø kommune og ble behandlet i møte i 
formannskapet 31.8.2017. Utover to interne uttalelser fra kommunen (v/næring og etablering 
og byplan) ble det registrert 18 innspill, hvorav flere innspill gjelder forurensning.  
 
Bodø fiskarlag er sterkt imot at det anlegges et nytt oppdrettsanlegg i Helligvær. Fiskarlaget 
er redd for forurensning fra den aktuelle lokaliteten da det er et forholdsvis grunt område. 
Breidsundet er et yndet område for fortøyning/låssetting av fikk under sildefiske, makrell og 
sei. Det vil medføre at fiske av disse artene vil opphøre i store deler av Helligvær. I tillegg er 
Breidsundet et viktig oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe.  
 
Felles for de fleste innspillene fra grunneierne er at de er bekymret for at medisinering av 
oppdrettsfisk vil medføre at medisinen også påvirker villfisken i området. Sykdomsbehandling 
i oppdrettsanlegg gjør mange utrygge på selve sykdomsutbruddene og den påfølgende 
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behandlingen. I tillegg er de bekymret for forurensning av havområdet og at fisk som fiskes 
lokalt vil forsvinne. De nærmeste fastboende grunneierne er også opptatt av at de vil blir 
plaget av støy og lukt fra anlegget. En av grunneierne nevner også at værforholdene om 
vinteren kan være ekstreme med svært tung sjø inn i sundet, med fare for havari for et 
eventuelt akvakulturanlegg.  
 
Basert på innkomne innspill fra lokalt næringsliv og lokalbefolkningens om bruk av 
Breidsundet, fraråder kommunen at søknaden blir godkjent som omsøkt.  
 
 
Saksdokumenter 
Fylkesmannen har vurdert følgende undersøkelser:  

- B-undersøkelse fra 24.1.2017. 
- C-undersøkelse fra 24.1.2017. 
- Strømmålinger gjennomført i perioden 24.1.2017 – 22.2.2017 på 15, 40 og 62 meters 

dyp. 
 
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Generelle forutsetninger 
All forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de 
fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene og å skaffe oversikt over 
egne utslipp og virkningene av utslippet, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader3. 
Det samme gjelder utslipp av annet som det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom 
særskilte vilkår. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, 
ulemper eller tap forårsaket av forurensningen4. Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten 
fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde 
bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. 
 
Akvakulturanlegg kan påvirke miljøet ved støy, lys, lukt, utslipp til vann og ved at det blir 
generert farlig avfall. Rester etter medisinering og andre stoffer som benyttes i virksomheten 
kan også påvirke miljøet. Substitusjonsplikten pålegger at bedriften til enhver tid, så langt 
dette er mulig, benytter stoffer som påvirker miljøet minst mulig. De utslippene et anlegg har 
til vann må kunne omsettes av naturen etter hvert for ikke å overbelaste miljøet. Dersom 
rester etter fôr og ekskrementer akkumuleres på bunnen, kan dette føre til oksygenmangel. 
Dermed kan store deler av nedbrytningsprosessen i bunnsedimentene stoppe og det vil skje 
en opphopning av organiske avfallsstoffer. Dette kan blant annet medføre lokal utryddelse og 
endring av bunndyrfaunaen.  
 
Et flytende akvakulturanlegg har ikke rense- eller oppsamlingsmuligheter for utslipp som 
følge av produksjonen i form av overskuddsfôr, ekskrementer fra fisken, kjemikalie- og 
legemiddelbruk osv. Utslippet må derfor reguleres gjennom rammer for produksjonen, vilkår 
om overvåkning, utslippsregulerende vilkår til driften og krav om at miljøtilstanden i 
resipienten skal opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. 
 

 
3 Punkt 2.6 i tillatelsen 
4 Forurensningsloven § 56 
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Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand5. Dette innebærer også at miljøtilstanden i sedimenteringsområdet for utslippet fra 
anlegget på sikt ikke skal være dårligere enn «god».  
 
Miljømålene for bunnpåvirkning under et oppdrettsanlegg er at organisk avfall ikke skal 
akkumuleres over tid og at gravende bunndyr kan leve under merdene. Lokalitetens 
bæreevne oppfattes gjerne som lokalitetens kapasitet til å motta og omsette organisk stoff. 
 
Følgende lovverk er sentralt i vår vurdering: 

- Forurensningsloven (bl.a. §§ 11, 16 og 18) 
- Vannforskriften (bl.a. §§ 4 til 6 og 12) 
- Naturmangfoldloven (§§ 8 til 12)  

 
 
Miljøpåvirkning  
 

1. Lokalitetens nærsone 
Lokaliteten planlegges lagt i Breidsundet på Helligvær i Bodø kommune. Anlegget er planlagt 
midt i sundet sørøst for Store- og Lille-Ertnøyan og vest for Sør-Låkksøya, med midtpunkt 
omtrent midt mellom Tjuklingen og Manggodstadskjæret. Fôringsflåta planlegges lagt 
sørvest for Tjuklingen, like øst for senterpunktet på selve anlegget. Anlegget har et 
dybdespenn på i underkant av 40 meter i sørlig ende til ca. 67 meter rundt senterpunktet til 
lokaliteten. Sør for anlegget er det svakt stigende bunn opp til 25 meter før det igjen blir 
dypere. I nord er det ca. 60 meter før det igjen blir dypere. Lokaliteten er plassert langs en 
skråning med helning mot sørøst. I følge B-undersøkelsene tatt i 2017 er det hard og 
kompakt bunn i hele området med innslag av skjellsand. 
 
B-undersøkelsen fra januar 2017 er tatt før lokaliteten har vært i bruk. Undersøkelsen gav 
lokaliteten som helhet tilstand 1 (meget god), og alle stasjonene oppnådde samme tilstand. 
Det var bunndyr på 2/10 stasjoner, der det var nok sediment til å ta bunndyrsanalyser. 
Målinger av PH/Eh på de samme to stasjonene gav samlet tilstand 1. Det var ingen bobling 
eller slam i sedimentene og det var ingen misfarging eller lukt. Alle stasjonene hadde et 
grabbvolum <¼ og alle hadde fast sediment.  
 
Strømmålingene ble gjennomført med doppler på 15, 40 og 62 meters dyp over et totaldyp 
på 65 meter ved senterpunktet på anlegget. På 15 meters dyp transporteres vannmassene 
hovedsakelig mot nord-nordøst med en returstrøm i sør-sørvestlig retning. På 40 meters dyp 
er det nesten likeverdig vanntransport i sørlig og nord-nordøstlig retning. På 62 meters dyp 
transporteres vannmassene hovedsakelig mot sør. Gjennomsnittsstrømmen anses som 
middels sterk på 15 meters dyp og sterk på 40 og 62 meters dyp. Strømmålingene viser at 
det er lite strømstille (<1 cm/s) for alle dyp og maksimalstrømmen på bunnen viser samtidig 
at det i måleperioden har vært mange strømstøt som er i stand til å resuspendere 
sedimentert materiale (>10 cm/s). 
 
 
 
 

 
5 Vannforskriften § 4 
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Nøkkeltall fra strømmåling ved lokalitet Breidsundet 
Dyp 
(m) 

Gjennomsnittsstrøm 
(cm/s) 

Maksimalstrøm 
(cm/s) 

Andel 
strømstille (%) 

Neumanns 
parameter* 

15 5,1 32,3 4,3 0,25 
40 6,5 37,2 3,0 0,08 
62 6,9 42,0 8,4 0,52 

*Viser retningsstabilitet som et tall mellom 0 og 1, der lave verdier tilsvarer lav stabilitet og en «vinglete» strøm, 
mens høye verdier tilsvarer høy stabilitet og en mer konsekvent retning på strømmen. 
 
 

2. Utenfor lokalitetens nærsone  
Lokaliteten ligger nordvest på Helligvær i Breidsundstraumen. Lokaliteten er skjermet fra 
Vestfjorden med en rekke holmer (Ertnesøyan m.m.) med unntak av en liten sektor i nord 
som har fri sikt mot Vestfjorden. Selve Breidsundet varierer i dybder fra omkring 82 meter 
nord og nordøst for lokaliteten til en svakt stigende bunn opp til 25 meter sør for lokaliteten. 
Det er ellers ikke registrert noen markante terskler fra Breidsundet og ut i den dypere 
Vestfjorden.  
 
C-delen av forundersøkelsen fra januar 2017 ble gjennomført før lokalitet Breidsundet har 
vært tatt i bruk. Undersøkelsen mangler én stasjon i overgangssonen, som er spesifisert i ny 
veileder for Nordland, Troms og Finnmark fylker til krav om forundersøkelser i henhold til 
NS9410:2016 (datert 4.4.2018). Prøvestasjonene C1 og C2 er også plassert lenger unna 
anleggssonen enn det i NS9410 anses som optimalt for å måle lokalitetens tåleevne. I 
telefonsamtale med Akvaplan-niva AS den 8.8.2018 forklarte de at bakgrunnen for 
plasseringene av C1 og C2 var den sterke strømmen i sundet. Videre forklarte de at den ene 
referansestasjonen nordøst for lokaliteten, med full bunndyrsanalyse og geokjemiske 
analyser (Ref.1), også ligger innenfor overgangssonen og derfor kan regnes som 
prøvestasjon C4. Denne prøvestasjonen kan dermed fange opp forurensning fra 
spredningsstrømmens returstrøm i nord-nordøstlig retning på 40 meters dyp, som var nesten 
likeverdig vanntransporten i sørlig retning. Den nye veilederen var ikke på plass da 
undersøkelsene ble gjennomført tidlig i 2017. Sammen med resultatene fra B-
undersøkelsene under den planlagte lokaliteten som viser en meget god tilstand anser vi 
forundersøkelsene denne gangen som tilfredsstillende da dette er en ny lokalitet som enda 
ikke er tatt i bruk. Det forventes derimot at antall prøvestasjoner og plasseringen av disse 
ved neste prøvetaking følger NS 9410, samt veileder til krav om forundersøkelser i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
 
C-undersøkelsen viste at den økologiske tilstanden var meget god i overgangssonen sørvest 
og nordøst for anlegget samt ved referansestasjon nord for anlegget. Sammen med gode 
resultater fra B-undersøkelsene mener Fylkesmannen at prøvetakingen gir et representativt 
bilde av tilstanden til lokaliteten før den er tatt i bruk. Ved anlegget var bunndyrsamfunnet iht. 
NS 9410 i svært god tilstand. Innhold av organisk karbon tilsvarte god tilstand ved alle 
prøvestasjonene, samt ved referansestasjonene. C/N-forholdet viste noe høye verdier (12,7-
14,8). Kobberkonsentrasjonene var lave og tilsvarte bakgrunnsnivåer ved anlegget. 
Oksygenmetningen lå rundt 100% gjennom hele vannsøylen og tilsvarte svært god tilstand. 
Sedimentene på alle stasjonene bestod av skjellsand i ulik grovhet med en lys og/eller grå 
farge. Det var ikke nok sediment ved stasjon C3 for å gjennomføre geokjemiske analyser. 
Ellers hadde alle stasjonene friskt sediment, uten misfarging og lukt. 
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3. Vannforekomst 
Lokaliteten ligger i vannforekomsten Helligvær – ytterside Landegode, klassifisert som 
kystvann med ID nr. 0363000030-7-C i Vann-Nett6. Vannforekomsten er per i dag vurdert til 
å ha god økologisk tilstand. Ut fra de opplysninger som foreligger mener Fylkesmannen at 
den søkte produksjonen på lokaliteten medfører lav sannsynlighet for å føre til forringelse av 
den økologiske tilstanden i vannforekomsten. Hvis driften får negativ effekt på tilstanden til 
vannforekomsten, må det imidlertid gjøres tiltak for å bedre forholdene. 
 
Bestemmelsene i vannforskriften innebærer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil måtte 
pålegge lokaliteten tilleggsundersøkelser for å kartlegge tilstanden i vannforekomsten. På 
bakgrunn av utslippets omfang og forventet påvirkning på resipienten, finner Fylkesmannen 
på dette tidspunktet at det ikke er nødvendig å pålegge denne type undersøkelser.  
 

4. Naturmangfold 
Miljødirektoratets database, Naturbasen7, viser at lokaliteten ligger over en modellert 
skjellsandforekomst som er registrert som svært viktig på grunn av dens 
størrelse (> 200 000 m2) og stort innhold av skjell og skjellfragmenter (>50%). Denne 
skjellsandforekomsten er ikke verifisert ved feltregistreringer, men kun modellert etter en 
utviklet skjellsandmodell som predikerer skjellsandforekomstene langs norskekysten basert 
på eksisterende kunnskap om lokalitetens fysiske egenskaper (dybde, bølge- og 
strømforhold). Det er også modellert flere svært viktige skjellsandlokaliteter i underkant av 
400 meter og 600 meter fra lokaliteten.  
 
Naturtypen skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- 
og oppvekstområder for flere fiskearter. Dessuten benytter større krepsdyr 
skjellsandbankene til parringsplasser ved skallskifte, i tillegg til at de finner matgrunnlag her. 
Mesteparten av skjellsandforekomstene vi har langs norskekysten i dag anses å være over 
10 000 år gamle og naturtypen regnes som en ikke-fornybar ressurs innen overskuelige 
tidsrammer. Den største trusselen mot skjellsand er kommersiell utnyttelse, men også 
nedslamming og sedimentering vil svekke økosystemet som livsgrunnlag for smådyr og fisk. 
Kunnskapen om utbredelsen av skjellsand er fortsatt mangelfull langs norskekysten, da 
kartleggingen kun har omfattet forekomstenes utbredelse langs havbunnen og ikke deres 
mektighet (dybde). Jo mektigere en skjellsandforekomst er, jo mer betydningsfull vil den 
være som et leveområde for dyrelivet som lever nede i sedimentene (infauna).  
 
Resultatene fra B- og C-undersøkelsene for lokaliteten viser at sedimentene i Breidsundet 
hovedsakelig består av skjellsand. Det er imidlertid mye sterk strøm i sundet så store deler 
av sjøbunnen i området består kun av hardbunn med lite eller ingen sedimenter. Med 
bakgrunn i dette mener Fylkesmannen at overnevnte registreringer vil kunne bli påvirket ved 
etablering av den omsøkte lokaliteten. Områdene i Breidsundet der strømmen er sterkest og 
sjøbunnen kun består av hardbunn vil derimot bli mindre påvirket enn der skjellsanden 
dominerer på sjøbunnen.  
 
Naturbasen viser også at det er registrert fire større tareskogforekomster innenfor en avstand 
på 1 kilometer fra lokaliteten, den nærmeste ligger drøye 200 meter sørvest for lokaliteten. 

 
6 Nettportal som eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og driftes av 
sistnevnte: http://vann-nett.no/portal/Default.aspx 
7 Naturbase: Fagsystem fra Miljødirektoratet for registrering av verneområder, naturtyper og andre data om 
biologisk mangfold som er viktige i arealforvaltningen: http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-og-
verktoy/database/naturbase/ 

http://vann-nett.no/portal/Default.aspx
http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-og-verktoy/database/naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-og-verktoy/database/naturbase/
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Alle fire er registrert som svært viktige forekomster basert på deres størrelse. I tillegg 
overlapper to av forekomstene sør og vest for lokaliteten med viktige gyteområder for torsk, 
basert på Fiskeridirektoratets intervjudata, noe som gjør forekomstene ekstra verdifulle.  
 
I Norge brukes begrepet «tareskog» om sammenhengende sublittorale områder bevokst 
med stortare (Laminaria hyperborea). Stortareplantenes stive, opprette stilk kan bli opptil 3 
meter høye og danne et tredimensjonalt habitat som er rikt på andre alger og dyr. 
Tareskogen regnes som havets «regnskog» med sitt mangfold på over 50 ulike algearter og 
250 registrerte arter av dyr (deriblant en rekke krepsdyr) som lever her (pers. med. Trine 
Bekkby, NIVA). I gjennomsnitt vokser det 10 000 dyr per tareplante, men det er registrert så 
mange som opptil 100 000 individer på en stortareplante. Tareskogen er et eget samfunn og 
huser et stort mangfold av dyr og alger som er avhengige av taren som et yngle- og 
oppvekstområde, gjemmested og som beiteplass. Der lever bløtdyr og krepsdyr som gir 
viktig næring for blant annet fisk, krabber, hummer og fugl.  
 
Naturtypen større tareskogforekomster er først og fremst sårbar for taretråling, men 
nedslamming, sedimentering, tilførsel av næringssalter samt endringer i lys og temperatur vil 
også kunne påvirke rekoloniseringen av tareskogen. Det er i denne sammenheng likevel 
først og fremst økosystemet i sin helhet som er sårbart for akvakulturvirksomhet. 
Naturtypens flora og fauna, da særlig krepsdyr, er også sårbar for eksponering av kjemiske 
avlusingsmidler. Ved etablering av den omsøkte lokaliteten i Breidsundet vil deler av den 
nærmeste tareskogforekomsten med dens flora og fauna trolig kunne bli påvirket. Dette til 
tross for den sterke strømmen i sundet. 
 
Fiskeridirektoratets kartbase8 har registrert gyteområder for torsk øst, sør og vest for 
Helligvær, den nærmeste ligger 3,5 kilometer vest for lokaliteten. Når man tar i betraktning 
avstanden til lokaliteten, mener Fylkesmannen at de overnevnte registreringene 
sannsynligvis ikke vil bli nevneverdig påvirket av omsøkte endring. Utover det rent 
forurensningsmessige perspektivet er det Fiskeridirektoratet som er myndighet på fangstbare 
arter.  
 
Generelt mener Fylkesmannen at bruk av kjemiske avlusningsmidler må begrenses så langt 
som mulig, basert på en risikovurdering som også omfatter kjent kunnskap om blant annet 
rekefelt i nærheten av lokaliteten. I tillegg foreligger det konkrete restriksjoner som følge av 
nærhet til rekefelt. Siden februar 2017 har det vært forbudt å bruke kitinsyntesehemmere 
som diflubenzuron og teflubenzuron på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra rekefelt jf. de 
felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratet nettbaserte kartverktøy. Avstanden måles fra 
en rett linje trukket mellom anleggets faktiske ytterpunkt i overflaten. Fylkesmannen 
oppfordrer også sterkt til at kombinasjonen av midlene azametifos og 
deltametrin/cypermetrin heller ikke brukes, da det er påvist at disse stoffene sammen gir 
meget høy dødelighet på krepsdyr ved svært lave doser. 
 
Ut fra et forurensningsmessig perspektiv mener Fylkesmannen at den omsøkte 
produksjonen vil medføre lav risiko for forringelse av de aktuelle naturtypene og bestandene 
som hittil er kjent rundt lokaliteten Breidsundet, på grunnlag av kunnskap om avstand, 
topografi og strømforhold. 
 

 
8 Fiskeridirektoratets kartbase: http://kart.fiskeridir.no 

http://kart.fiskeridir.no/


Side 8 av 10

Virksomheten må være oppmerksom på viktige naturtyper i anleggets influensområde og ha 
fokus på å unngå at virksomhetens drift forringer disse naturverdiene. Denne tillatelsen er gitt 
med forbehold om eventuell ny kunnskap som måtte komme. Dersom det kommer frem ny 
kunnskap om nærliggende naturtyper som kan forringes av produksjonen ved lokaliteten, må 
bedriften regne med at de kan få nye vilkår om overvåking og eventuell regulering av sine 
utslipp9. Kostnadene ved slike tiltak bæres av tiltakshaver10.  
 
Dersom miljøundersøkelser viser at belastningen på lokalitetens nærsone overskrider 
lokalitetens tålegrense eller at resipienten påvirkes negativt, kan Fylkesmannen redusere 
tillatt stående biomasse eller trekke tilbake tillatelsen11.  
 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen innvilger herved søknaden. Samlet sett mener Fylkesmannen at risikoen for 
at den omsøkte nye lokaliteten vil medføre forurensning som overstiger tåleevnen til 
resipienten er lav. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og tåleevnen til 
økosystemet. 
 
Det er i saksbehandlingen lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper, samt de fordeler 
som tiltaket vil medføre. Dersom Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere 
produksjonsramme enn det som fremgår av dette vedtaket, er det produksjonsrammen i 
Fylkeskommunens vedtak som gjelder. Tillatelsen kan endres på visse vilkår12. Endringer 
skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En 
eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
Fylkesmannen understreker at vurderingene er gjort med forutsetning av at virksomheten 
benytter best mulig teknologi og driftsmetoder for å minimalisere utslippene til miljøet13. 
Overvåking av miljøtilstanden og mulige endringer av tilstanden i resipienten vil avgjøre om 
utslippet er forsvarlig også i fremtiden. Krav om miljøundersøkelser vil også dokumentere om 
anlegget har uønskede effekter på resipienten.  
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven 
og produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om 
regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til Regelhjelp.no. Brudd på 
utslippstillatelsen er straffbart14. Også brudd på krav som følger direkte av 
forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse 
lovene, er straffbart. 
 
 
Varsel om saksbehandlingsgebyr og risikoklasse 
Det skal betales gebyr for Fylkesmannens arbeid med fastsettelse av nye eller endrede 
tillatelser til forurensende virksomhet15. 
 

 
9 Forurensningslovens § 18 
10 Forurensningsloven § 51 og § 2 nr. 5, og Naturmangfoldloven § 11 
11 Forurensningsloven § 18 
12 Forurensningsloven § 18 
13 Forurensningsloven § 2 nr. 3 og Naturmangfoldloven § 12 
14 Forurensningsloven §§ 78 og 79 
15 Forurensningsforskriften kapittel 39 
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Fylkesmannen varsler at Lofoten Sjøprodukter AS vil ilegges et gebyr på 26 200 kr. 
Saksbehandlingsgebyret følger gebyrsatser16, og valg av gebyrsats er basert på tidsbruk i 
saksbehandlingen samt sakstype.  
 
Lokaliteten Breidsundet ligger i et område klassifisert som kystvann. En vurdering av omsøkt 
produksjon samt miljøforhold gjør at Fylkesmannen varsler at lokaliteten plasseres i 
risikoklasse 317. Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut ifra skjønn. Hvilken risikoklasse en 
virksomhet er plassert i har en viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn. 
 
Dersom dere har merknader til varselet, ber vi om at disse blir sendt innen 14 dager fra dette 
brev er mottatt18. 
 
 
Klageadgang, saksopplysninger m.m. 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om Fylkesmannens vedtak er kommet 
fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket19. Klager 
som kommer inn etter denne fristen kan ikke påregnes å bli behandlet, jf. forvaltningsloven § 
31. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. 
Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes20. Klagen 
skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø. 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at 
vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort21. Avgjørelsen 
av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter22. Nærmere 
opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Vi vil på forespørsel også 
kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for 
saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Gunhild Garte Nervold 
 rådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
16 jf. § 39-4 i forurensningsforskriften 
17 Forurensningsloven § 18 
18 Forvaltningsloven § 16 
19 Forvaltningsloven §§ 28 og 29 
20 Forvaltningsloven § 32 
21 Forvaltningsloven § 42 
22 Forvaltningsloven § 18 
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Kopi til: 
Laila Johansen Skansejordet 10 1383 Asker 
Mattilsynet - Region Nord Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
Einar Vilmar Jensen Solvegen 1 7506 Stjørdal 
Solrun Irene Prestøy Biskop Kroghs Gate 10 C 8006 Bodø 
Rolf Gunnar Jensen Hinrich-Fehrstr. 11 28201 Bremen, 

Tyskland 
Marius Jensen Kleppasjøen 25 5378 Klokkarvik 
Anniken Bjorøy Nygårdsvegen 146 D 5350 Brattholmen 
Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund 
Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 
Fiskeridirektoratet Region 
Nordland 

Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen 

Knut Jørgen Jensen Sjømyra 18 5363 Ågotnes 
Trygve Jensen Skogveien 123 1369 Stabekk 
Johnny Dagfinn Johansen Heinesveien 26 8095 Helligvær 
Ingunn Elisabeth Rikstad Vilhelm Bjerknes' Vei 62 A 5081 Bergen 
Anny Tordis Jensen Gamle Riksvei 18 8008 Bodø 
Jann Petter Henriksen Parkveien 80 8005 Bodø 
John-Are Johansen Hekkveien 3 0571 Oslo 
Arne Emil Jensen Lyngfaret 72 B 5172 Loddefjord 
Anne Berit Jensen Vadmyrveien 73 C 5172 Loddefjord 
Else Margrethe Lund Postboks 816 8001 BODØ 
Janne Inghild Johansen Ankerveien 7 8013 Bodø 
Thor-Ole Johansen Skansejordet 12 1383 Asker 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Harald Emil Jensen Tistelvegen 6 B 7033 Trondheim 
Christoffer André Jensen Kleppasjøen 42 F 5378 Klokkarvik 
 
 
Vedlegg: 
1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for ny lokalitet Breidsundet i Bodø 

kommune 
 
 
 



 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 

 8002 Bodø   
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Saksb.: Gunhild Garte Nervold 
e-post: fmnogne@fylkesmannen.no  

Tlf: 75531564 
Vår ref: 2015/50  

Deres ref:  
Vår dato: 05.10.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 542.1 

 
 
 
 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  
Lofoten Sjøprodukter AS  

lokalitet Breidsundet  
Bodø kommune 

 
 
Informasjon om ansvarlig enhet 
Navn Lofoten Sjøprodukter AS 
Gate/postboks Mortsundveien 379 
Poststed 8370 Leknes 
Org. nummer  943609551 

 
 
Informasjon om lokalitet 
Lokalitetsnavn Anleggsnummer Risikoklasse1 Anleggsaktivitet MTB (tonn) 

Breidsundet -  3 Matfisk – sjø 2340 
 
 
 

Tillatelsen gitt: 05.10.2018  
 
 
              Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
              seksjonsleder 

  
 
                        Gunhild Garte Nervold 
                        rådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 

 

 
1 Jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for Fylkesmannen sitt arbeid med tillatelser og 
kontroll etter forurensningsloven 
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1. Produksjonsforhold og rammer 
Tillatelsen gjelder forurensning fra matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjø på 
lokalitet Breidsundet med flytende fôrflåte. Tillatelsen gjelder 2340 tonn maksimalt tillatt 
biomasse (MTB), som omsøkt. 
 
Det legges opp til en produksjon på 6000 tonn fisk årlig, med bruk av 6600 tonn fôr. Disse 
opplysninger er lagt til grunn for Fylkesmannens vurdering av søknaden, og en utnyttelse av 
gjeldende MTB som avviker betydelig fra disse forholdene vil være søknadspliktig.  
 
 

Kartblad Lokalitets-
navn M-711 Norge-

serien 

UTM-koordinater (WGS84) 
midtpunkt 

Breidsundet 1929-1 10129 33W 452344 7478973 
 
 
2. Generelle vilkår 
2.1 UTSLIPPSBEGRENSNINGER 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 10. Utslipp som ikke 
er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer 
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 til 10, eller de er så små at de må anses å være uten 
miljømessig betydning. 
 
2.2 PLIKT TIL Å OVERHOLDE GRENSEVERDIER 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i 
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal 
drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 
2.3 PLIKT TIL Å REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, lys og avfall, er 
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter 
bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige 
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 - 10 
uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivå i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
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2.4 TILTAK VED ØKT FORURENSNINGSFARE  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere 
eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille 
driften. 
 
Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som 
har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles ihht. pkt 11.4. 
 
2.5 INTERNKONTROLL     
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning 
og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget (lokalitet, landbase, fôringsflåte). De som 
arbeider på virksomheten skal ha nødvendig kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide 
aktivt gjennom egenkontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, og forebygge utslipp. 
 
Virksomheten skal ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal påse at krav i tillatelsen og 
generelle krav i forurensningsloven med forskrifter overholdes. Driftsansvarlig skal også 
sørge for overvåkning og gjennomgang av virksomhetens internkontroll når det gjelder ytre 
miljø. 
 
Miljømål 
Virksomheten skal sette miljømål for anleggets påvirkning på ytre miljø, jf. 
internkontrollforskriften § 5 punkt 4. Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset det 
aktuelle anlegget. Målene skal dokumenteres skriftlig jf. samme paragraf, og skal gjøres 
kjent for de ansatte. Eksempler på ytre miljømål for anleggets påvirkning kan være fôrfaktor, 
avfallsmengder, energiforbruk, kjemikaliemengder, legemidler, vedlikeholds- og 
utskiftningsfrekvens for utslippsrelatert utstyr m.m.  
 
Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr, og 
system/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert jf. internkontrollforskriften 
§ 5 punkt 73.  
 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
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3. Utslipp til vann 
3.1 UTSLIPP AV FÔR  
Tap og spill av fôr skal reduseres mest mulig. Fisken skal ikke overfôres eller fôres på en slik 
måte at det kan medføre skade eller ulempe for det ytre miljø. Ved forhøyet fôrforbruk, skal 
årsakene til dette kartlegges og nødvendige tiltak settes i verk i den hensikt å bringe 
fôrforbruket ned. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sikrer en utfôring i den daglige 
driften som minimaliserer utslipp. Forhøyet fôrforbruk skal journalføres, med beskrivelse av 
årsak og iverksatte tiltak. 
 
3.2 UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER 
Bruk og utslipp av kjemikalier, legemidler, og desinfeksjonsmiddel skal virksomheten gjøre i 
samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene. 
Ved bruk av legemidler og miljøskadelige kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å 
unngå at midlene slipper ut i det omkringliggende miljø og gjør skade på miljøet.  
 
3.3 VASKING OG IMPREGNERING AV NØTER 
Nøter som er behandlet med miljøskadelige kjemikalier (inkludert kobber), kan ikke vaskes 
og reimpregneres på oppdrettslokaliteten. Grovrengjøring av nøter i form av spyling med 
vann er tillatt. Nøter som ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier kan vaskes og 
reimpregneres på oppdrettslokaliteten. Grovrengjøring, vask og impregnering skal likevel 
ikke medføre utslipp som gir ulempe eller skade på miljøet. 
 
3.4 SANITÆRAVLØPSVANN 
Avløpet fra anleggets sanitæranlegg skal skje i samsvar med gjeldende regelverk og søknad 
skal sendes til kommunen.  
 
3.5 OLJEHOLDIG AVLØPSVANN 
Oljeholdig avløpsvann fra verksted, motorrom eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseinnretning4 
 
3.6 OVERFLATEVANN 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig.  Avrenning av overflatevann fra virksomhetens 
utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade på miljøet.  
 
3.7 MUDRING OG DUMPING  
Mudring og dumping er forbudt uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsforskriften 
kap. 22.  

 
4 Jf. forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til oljeholdig avløpsvann 
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4. Utslipp til luft 
Fôrlagring, spyling, rengjøring og tørking av nøter samt annen virksomhet ved 
oppdrettsanlegget skal foregå slik at det ikke fører til luktulemper av betydning for naboer 
m.fl. 
 
5. Lys 
Virksomheter som benytter lys som vekstregulering etc. må sørge for å utforme lysanlegget 
slik at dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.l.  
 
6. Forurensede sedimenter   
Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuelle forurensede sedimenter ved 
anlegget, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er 
det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal Fylkesmannen 
varsles om dette. 
 
7. Kjemikalier og legemidler 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, desinfeksjonsmidler, 
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler. 
 
Med legemidler menes her stoffer og preparater som brukes i virksomheten og som er 
bestemt til å forebygge, lege eller lindre sykdom eller sykdomssymptomer, påvirke 
fysiologiske funksjoner hos fisk eller til å påvise sykdom. For eksempel avlusningsmidler i 
form av fôr- eller badebehandlingsmidler. 
 
7.1 VURDERING AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER 
For kjemikalier og legemidler som benyttes på en slik måte at det kan medføre forurensning 
eller fare for forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av 
kjemikalienes og legemidlenes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen 
relevant dokumentasjon jf. også punkt 2.5 om internkontroll. 
 
7.2 SUBSTITUSJON 
Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier og 
legemidler. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og 
miljø forårsaket av de kjemikalier og legemidler som benyttes, og om alternativer finnes. 
Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal 
vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter virksomheten å benytte disse så langt dette 
kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.5 
 

 
5 Jf. produktkontrolloven av 11.6.1979 nr. 79 § 3a 
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7.3 REACH 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i 
overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6.  
 
7.4 LAGRING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIER 
Legemidler, biocider og kjemikalier skal være lagret forsvarlig. Lagerlokalene skal utformes 
slik at spill ved uhell eller lignende blir samlet opp. 
 
8. Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 
Mandag-
fredag 

Kveld mandag-
fredag 

Lørdag Søn-/helligdager Natt  
(kl. 23-07) 

Natt 
(kl. 23-07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 
 
Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. 
Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer 
enn 10 hendelser pr. time. 
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå 
med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07. 
 
Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der 
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom 
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen. 
 
Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og 
lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær 
persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Virksomheten plikter å redusere støy mest mulig. Dette gjelder for eksempel skjerming av 
aggregat, vifter og lignende. 
 
9. Energi  
Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å 
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal 
være i samsvar med norsk standard for energiledelse og inngå i virksomhetens 
internkontroll, jf. pkt. 2.5. 
 

 
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 
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10. Avfall 
10.1 GENERELLE KRAV 
Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at 
det dannes avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes 
begrenset mest mulig.  
 
Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften7.  Kasserte nøter som har vært impregnert vil 
kobber vil inneholde en viss restandel kobber.  For å avgjøre om innholdet av kobber (eller 
andre stoffer) medfører at nøtene klassifiseres som farlig avfall viser Fylkesmannen til 
REACH-regelverket. 
 
Avfall som oppstår i virksomheten, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i 
andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon 
internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler 
fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 
 
Avfall som oppstår i virksomheten skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår 
forurensning. Avfallet skal leveres videre til lovlig mottak, jf. forurensningsloven § 32 om 
håndtering av næringsavfall. Det er forbudt å brenne, grave ned eller dumpe avfall i sjø, det 
gjelder også kassert utstyr.  
 
10.2 HÅNDTERING OG LAGRING AV FARLIG AVFALL  
Sikringstiltak for lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering. Avfallet skal 
lagres utilgjengelig for uvedkommende. Lagringsområdet for farlig avfall skal ha fast dekke 
for å kunne oppdage og samle opp spill/søl. Avfallet må beskyttes mot vanninntrenging for å 
forebygge avrenning fra avfallet eller lekkasjer. Lagret farlig avfall skal være merket slik at 
det fremgår hva som er lagret, og ulike fraksjoner av farlig avfall skal ikke blandes sammen, 
men må behandles separat og skal merkes med EAL-nummer. Lageret skal også være 
sikret mot avdamping av forurensing til luft. Virksomheten er selv ansvarlig for at farlig avfall 
leveres årlig. Elektronisk deklarasjon av farlig avfall gjøres gjennom: 
https://www.avfallsdeklarering.no 
 
10.3 HÅNDTERING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIERESTER 
Ubenyttede rester av legemidler og kjemikalier, for eksempel medisinfôr, antibiotika, biocider 
og andre miljøfarlige stoffer (inkludert emballasje) må samles opp, behandles og lagres 
separat slik at ikke "rent" avfall blir kontaminert og ubrukelig som ressurs. Det samme gjelder 
for ensilasje, fôrrester og slam/ekskrementer som inneholder legemiddel- eller 
kjemikalierester. Lageret for antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller 
slam skal ha nok kapasitet, både til avfall ved vanlig drift og avfall ved sykdom. Avfallet skal 
leveres tilbake til produsent eller annen godkjent mottaker for farlig avfall8. 
  

 
7 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.6.2004, nr. 930. 
8 Jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. 

https://www.avfallsdeklarering.no/
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10.4 HÅNDTERING AV PRODUKSJONSAVFALL OG SLAM 
Død fisk og annet organisk produksjonsavfall som fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres på 
en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Død fisk skal tas opp av sjøen minst hver dag. 
Virksomheten skal ha beredskap til å håndtere massiv fiskedød ved f. eks sykdom eller 
algeoppblomstring.  
 
Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget 
lager. Fisk som skal ensileres må kvernes og tanken må ha omrøring. Ensilasjetanker skal 
være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder 
antibiotika kan utnyttes som fôrprodukter eller gjødsel/jordforbedringsmiddel og skal 
håndteres etter gjeldende regelverk9 på dette området. Avfallet skal leveres videre til lovlig 
mottaker, jf. forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall, både ved utnyttelse av 
avfallet som en råvare i annen produksjon, og videre avfallshåndtering. 
 

11. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp 
11.1 MILJØRISIKOANALYSE   
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til den 
aktuelle lokaliteten. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. 
Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. 
Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som 
kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt 
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 
Virksomheten skal kjenne til risikoen for uønskede miljøpåvirkninger på utvalgte naturtyper 
og nøkkelområder for spesielle arter som følge av utslipp fra anlegget og tilhørende 
landbase. Virksomheten må ha kunnskap om økosystemet, bunn- og strømforhold på 
lokaliteten, samt nærhet til viktige naturverdier som f. eks villaksens vandringsruter og 
nærliggende laksefjorder og laksevassdrag.  
 
11.2 FOREBYGGENDE TILTAK 
På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten 
skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
11.3 ETABLERING AV BEREDSKAP  
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt utslipp (herunder havari, 
rømming, massedød i merd på grunn av sykdom, algeangrep, maneter etc.). Beredskapen 
skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  
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11.4 VARSLING AV AKUTTE UTSLIPP 
Akutte utslipp eller fare for akutte utslipp skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

12. Miljøinformasjon og journalføring 
Virksomheten skal ha kunnskap om miljøpåvirkning fra egen aktivitet og oversikt over annen 
relevant miljøinformasjon10. Virksomheten skal regelmessig registrere og journalføre 
følgende data: 
Tema Data 
Produksjon Fiskemengde i MTB og total årsproduksjon 
Fôr Fôrtype, fôrforbruk, fôrfaktor 
Avfall Typer, mengde og disponeringsmåter 
Kjemikaler og legemidler Typer og forbruk 
Oppsamlet slam med antibiotika Mengde og disponeringsmåter 
Rømt fisk Antall rømmingstilfeller og mengde rømt fisk 
 
Journalen skal tas vare på ved anlegget i minst 4 år og være tilgjengelig ved 
kontroll/inspeksjon. Deklareringsskjema for levert farlig avfall skal oppbevares i 3 år og 
kreves forevist Fylkesmannen ved inspeksjon. Elektronisk deklarasjon av farlig avfall gjøres 
gjennom: https://www.avfallsdeklarering.no 
 
 
13. Miljøtilstand og resipientovervåkning  
 
13.1 KRAV TIL MILJØTILSTAND 
Utslipp fra anlegget skal ikke føre til at organisk avfall akkumuleres over tid eller at gravende 
dyr ikke kan eksistere under anlegget eller i nærsonen til anlegget. I influensområdet utenfor 
nærsonen til lokaliteten bør tilstandsklassen ikke være dårligere enn klasse II (jf. SFT-
veiledning 97:03: Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann samt veileder 02:2013 
Klassifisering av miljøtilstand i vann) når det gjelder dypvann, bløtbunnsfauna og sediment, 
og tilstandsklassen skal ikke ha en negativ utvikling. 
 
Kobber skal ikke akkumulere i influensområdet til anlegget over tid. 
 
Strandsonen i nærheten av lokaliteten skal ikke være synlig påvirket av utslipp eller annen 
forurensning fra anlegget.  
 
Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåkning for å dokumentere at kravene til 
miljøtilstand overholdes.  
 

 
9  Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992, nr. 1269 
10 Jf. lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
(miljøinformasjonsloven). 

https://www.avfallsdeklarering.no/
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13.2 OVERVÅKING  
Etter forurensningsloven11 pålegges virksomheten å gjennomføre C-undersøkelser i henhold 
til NS 9410. Merk at standarden er oppdatert i februar 2016, blant annet med nye krav til 
frekvens. Det også laget en veileder til krav om forundersøkelser i Nordland, Troms og 
Finnmark iht. NS9410:2016. Det forventes at antall prøvestasjoner og plasseringen av disse 
følger ny oppdatert standard og veileder. Første undersøkelse skal gjennomføres i enden av 
første produksjonssyklus etter at denne tillatelse er gjort gyldig ved Fylkeskommunens 
samordnende vedtak. Undersøkelsene skal innsendes fortløpende når rapportene foreligger. 
 
Innehaver av denne tillatelse plikter å sørge for at C-undersøkelsene i sin helhet 
gjennomføres av akkreditert organ, og at faginstansen som gjennomfører disse 
undersøkelsene legger relevante parametere inn i Vann-miljø12 umiddelbart etter 
rapportering. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon 
som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

 
 
13.3 UTVIDET OVERVÅKING 
Virksomheten plikter å gjennomføre mer omfattende undersøkelser eller overvåking dersom 
Fylkesmannen finner dette nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på 
resipienten jf. forurensningsloven § 51. Virksomheten kan også bli pålagt å betale en 
forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre 
virksomheter med utslipp i området. 
 

14. Utskifting av utstyr 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å 
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal 
Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å 
motvirke forurensning skal benyttes.  
 
Utrangerte deler skal avhendes på en forsvarlig måte for å hindre spredning av 
plastfragmenter og mikroplast. 
 
15. Eierskifte og/eller navneendring 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som 
mulig og senest én måned etter eierskiftet. Dette gjelder også ved navneendringer for 
virksomheten. 
 

 
11 Forurensningsloven § 16 
12 Vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann: 
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ 

http://vannmiljokoder.milj�direktoratet.no/
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16. Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller 
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning, samt pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige 
utgifter og mulig erstatningsansvar (jf. forurensningsloven § 20 om nedleggelse og 
driftsstans).  
 
Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat 
eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at 
farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift13. De tiltak som treffes i denne 
forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller 
stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester 
og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid 
før start er planlagt. 
   

17. Tilsyn  
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

18. Bortfall av tillatelsen 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at 
tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjørelse for 
virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen 
eller trekke den tilbake. 
 
 

  

 
13 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 
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VEDLEGG Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 
flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
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Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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Godkjenning av lokalitet Breisundet

Vi viser til klage over Mattilsynets vedtak om avslag på søknad om etablering av anlegget Breisundet
i Bodø kommune saksnummer 2017/077171.

Hovedkontoret gir medhold i klagen og omgjør regionens vedtak. Begrunnelse for vårt vedtak følger
under.

I klagesaker kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring
til anvendelse. Vi har vurdert at vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt.

Sakens bakgrunn

• Mattilsynet mottok søknad 7. april 2017 om etablering av ny matfisklokalitet Breisundet ved
Helligvær i Bodø kommune for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten omsøkes for
en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 2340 tonn. Den nye lokaliteten er planlagt plassert 8 km
fra grensen mellom to produksjonsområder (produksjonsområde 8 og 9).

• 18. september 2017 ble søknaden sendt til sektormyndighetene for uttalelse.

• Mattilsynet, region Nord avslo søknaden 5. oktober 2017.

• 14. desember 2017 fastholdt regionen avslaget og sendte saken til klageinstans, Mattilsynets
hovedkontor.

• Hovedkontoret sendte en henvendelse om forvaltningsstøtte til Havforskningsinstituttet 2. februar
2018.

• 16. februar 2018 ble det sendt et foreløpig svar til klager om at endelig avgjørelse kunne ventes 1.
juni 2018.

• 20. mars 2018 sendte klagers advokat en anmodning til saksbehandler ved hovedkontoret
og ba om at den delen av klagen som gjaldt om Mattilsynet har rettslig adgang til å fatte
vedtak begrunnet i avstand til grensen mellom produksjonsområder ble avgjort før svaret fra
Havforskningsinstituttet forelå.

• Mattilsynets hovedkontor avslo anmodningen om å behandle klagen delvis 3. april 2018.

krianj
SANDS Bilagsstempel
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• Saksbehandler ved hovedkontoret har bedt klager om opplysninger om internkontrollsystem og
beredskapsplaner. Saksbehandler har fått disse opplysningene 5. juni 2018 og 20.juni 2018.

• Svar på henvendelsen til Havforskningsinstituttet forelå 28. mai 2018.

Klagers anførsler

• Det er ikke i loven eller i etableringsretningslinjen noe krav knyttet til avstand til de
produksjonsområder som nylig er etablert gjennom produksjonsområdene.

• Mattilsynet beslutter at etablering ved grensen innebærer en uakseptabel smitterisiko, men
det spesifiseres ikke hvilke avstander som innebærer at anlegg er "ved grensen". Det er ikke
grunnlag for å utlede en forutsetning om minst mulig utveksling og smittespredning av lakselus
mellom produksjonsområder fra produksjonsområdeforskriften eller dens forarbeid. Det kan ikke
trekkes en slutning at nærhet til områdegrensen i seg selv medfører økt risiko for smitte.

• Temaet branngater eller etableringer i nærheten av produksjonsområdegrensen ble ikke særskilt
behandlet i melding jf. innst 361 S (2014-2015). I den bestillingen som ble gjort til Havforskningen
inngikk derfor ikke vurdering av branngater (jf. Havforskningen rapport nr. 20-2015 den 27.des,
s. 2 tolking av mandat. Ytterligere klargjøring kom på s. 7 i det senere hørinsgnotatet for
implementering av havbruksmeldingen hvor departementet avklarte hva produksjonsområdene og
områdegrensene skal og ikke skal brukes til.

• Det fremgår av implenteringen av havbruksmeldingen at områdegrensen ikke skal brukes til
for å sikre fiskehelse/utbrudd av sykdommer. Disse hensyn skal Mattilsynet ivareta ved bruk av
eksisterende virkemidler og faglige grunnlaget de har fra før.

• Avstand på over 8 km medfører ikke noe økt smitterisiko eller økt utveksling av lakselus mellom
områdene. Nærmeste anlegg på sørsiden av områdegrense mellom 8 og 9 er Storevika, ca 10
km fra grensen.

• Det kan ikke benyttes eller hensynstas i dag eventuell fremtidige regler om nærhet til
områdegrensen og Mattilsynets virkemidler i den anledning som måtte komme gjennom ny
lakselusforskrift

Relevant regelverk
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19. desember 2003 nr. 124

Forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.
(etableringsforskriften) §§ 5 og 7

Førsteinstansens anførsler

• Strømmålinger, oksygenforhold, bunnforhold og topografi for lokaliteten Breisundet synes å være
innenfor det som kan aksepteres for å godkjenne en ny lokalitet.

• Internkontroll og beredskapsplan tilfredsstiller kravet for etablering.
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• Regionen vurderer at etablering av lokaliteten vil innebære en økt smitterisiko som må tas i
betraktning ved vurdering av søknaden. Avstanden fra den omsøkte lokaliteten til grensen mellom
to produksjonsområder (produksjonsområde 8 og 9) er for kort.

• Det er en nordgående kyststrøm fra produksjonsområde 8 til 9. Både de første dagene før
lakseluslarvene blir smittsomme, og i perioden de er smittsomme inngår de i plankton, og deres
spredning er styrt av vannstrømmene.

• Ved uke 30 til uke 40, 2017 vises det en markant økning av lusesmittepresset (orange til rød
farge) som går tett inntil sørsiden av områdegrensen (mellom produksjonsområde 8 og 9).

• Regionen mener basert på nordgående strømretning, tetthet av akvakulturanlegg, avstanden
til grupper av akvakulturanlegg i sør og avstanden fra akvakulturanlegg til områdegrensen at
avstanden på 8 km fra omsøkt lokalitet til områdegrensen ikke er tilstrekkelig, og kan medføre økt
risiko for utveksling av smittestoffer og lakselus mellom de to produksjonsområdene.

• Avslag av etableringssøknader på grunn av nærhet til grensen mellom to produksjonsområder er
en ny praksis som kom i 2017. De lokaliteter som tidligere er godkjent er vurdert etter andre vilkår.
Framtidige nye etableringssøknader som ligger for nært områdegrensen vil bli behandlet etter
samme føringer.

Vår vurdering
1. Nærhet til produksjonsområdegrense

Klager anfører at det foreligger feil ved Mattilsynets rettsanvendelse og skjønnsutøvelse og
ber derfor om at Mattilsynet omgjør vedtaket. Klagers primære anførsel er at nærhet til en
produksjonsområdegrense i seg selv ikke kan medføre økt risiko for smitte, og at regelverket om
produksjonsområder ikke gir Mattilsynet grunnlag for å vektlegge nærhet til en slik grense. Klager
mener at virkningen av det syn Mattilsynet har lagt til grunn, er at store sjøarealer på hver side av
produksjonsområdegrensene båndlegges og utelukker akvakulturetableringer. Dette harmonerer,
ifølge klager, dårlig med at det er planmyndighetenes oppgave å fastsette arealbruk, ikke Mattilsynet.

Hovedkontoret mener at plasseringen av akvakulturanlegg i forhold til hverandre er forhold som er
viktige for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. Lokalisering av akvakulturanlegg i forhold
til annen virksomhet er et viktig hjelpemiddel i Mattilsynets arbeid med å forebygge sykdom. Riktig
plassering er ofte en forutsetning for effektiv sykdomsbekjempelse. Oppdrettsanlegg påvirker heller
ikke bare sitt eget umiddelbare nærområde. Smittestoffer som lakselus og andre sykdomsagens kan
spres med vannmassene og påvirke fiskehelsen over større avstander.

Det ble i 2017 politisk vedtatt et system der kysten er delt inn i geografiske områder for
laksefiskproduksjon. Kontrollen med lakselus er indikatoren på om anleggene i et område kan
få fortsette sin produksjon, øke sin produksjon eller må produsere mindre. Systemet baseres
på samlet smittepress i produksjonsområdene. Hvis det samlete presset mot villfisken blir for
høyt, kan produksjonen ikke øke. En forutsetning for systemet er at områdene er smittemessig
relativt uavhengige. Effekten av lakselus på viltlevende bestander av laksefisk brukes som en
indikator for departementets beslutninger om regulering av produksjonskapasiteten innenfor
produksjonsområdene. Minst mulig utveksling og smittespredning av lakselus mellom anlegg i ulike
produksjonsområder er en forutsetning for beregningene av effekten av lakselus på viltlevende
bestander.
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Arealutvalget konkluderte med at kysten burde deles inn produksjonsområder avgrenset med såkalte
branngater uten lakseoppdrett. Hvert produksjonsområde ville dermed fungere som et overordnet
smittehygienisk område. Til tross for at man i implementeringen av stortingsmeldingen presiserer at
grensene mellom produksjonsområder ikke skal benyttes som faste grenser for å sikre fiskehelsen,
ble grensene satt på steder med lite smitteutveksling og per i dag er det områder nær grensene der
det ikke er fiskeoppdrett. Ved opprettelsen av produksjonsområdene har vi geografiske områder som
er adskilt fra hverandre, slik at sannsynligheten for passiv smitteoverføring er mindre enn i områder
med oppdrett.

Avstanden mellom anlegg på hver side av grensen er dermed av avgjørende betydning for graden
av smitteutveksling. Avstandene mellom produksjonsområdene er naturlige smittebarrierer mellom
anleggene på hver side av grensene. Klager viser til at Bodø kommune har foreslått å fjerne området
rundt «Breisundet» som akvakulturområde som ledd i planarbeidet. Mattilsynet forvalter ikke
arealinteresser, og har ikke myndighet til å avgjøre om et område skal være satt av til akvakultur.
Et eventuelt avslag på søknad om nyetablering av akvakulturanlegg oppretter ikke en branngate,
de oppdrettsfrie områdene finnes allerede. Det er først ved en eventuell godkjenning at Mattilsynet
endrer en etablert tilstand. Planmyndighetene fatter selvstendige avgjørelser om arealbruk.

Slik hovedkontoret ser det, faller nærhet til grensen mellom produksjonsområder inn under de
forhold som skal vurderes etter forskrift om etablering mv. § 7. Bestemmelsen angir at myndighetene
skal foreta smitteforebyggende vurderinger som angår plasseringen av anlegg, for å verne
omkringliggende oppdrettsanlegg og viltlevende bestander av akvatiske dyr. § 7, første til tredje ledd,
fastslår at:

For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller akvakulturområdet
for bløtdyr, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte, herunder smitte inn til
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr og dets omkringliggende miljø.

I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen
akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også legges vekt på hvilken
art som skal produseres, driftsform og produksjonsomfang.

For akvakulturanlegg i sjø og akvakulturområde for bløtdyr, unntatt havbeite, vurderes
avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak ut fra plassering av
produksjonsenhetene. For akvakulturanlegg på land vurderes avstand til andre akvakulturrelaterte
virksomheter og vassdrag i hovedsak ut fra vanninntak og avløp.

Forskriften slår fast at Mattilsynet skal foreta en smittehygienisk vurdering før godkjenning av
den omsøkte lokaliteten. § 7 presiserer at avstand mellom grupper av anlegg skal legges særlig
vekt på. Slik hovedkontoret ser det, skal anleggene i ett produksjonsområde regnes som en
gruppe og avstanden til anleggene i tilstøtende produksjonsområde således legges særlig vekt på.
Andre faktorer som innvirker på sykdomsrisikoen på stedet, som strømningsforhold, vannkvalitet,
bunnforhold, avstand til annen oppdrettsaktivitet, avstand til slakterier og tilvirkningsanlegg, nærhet til
viktige beiteområder, vandringsruter og gytevassdrag for laksefisk skal vurderes. Sykdomserfaringer
fra tidligere oppdrettsvirksomhet i området, samt totalbelastningen i området av oppdrett vil også
være aktuelle vurderingsgrunnlag.
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Mattilsynet må vurdere fare for at et anlegg kan tilføres smitte eller selv smitte andre anlegg eller
viltlevende bestander. En godkjenning av lokaliteter må bygge på en helhetsvurdering av de ulike
risikomomenter for sykdomsutvikling på lokaliteten og videre smittespredning fra lokaliteten. Dette
fordrer en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte akvakulturanlegg og dets omliggende
miljø, jf. etableringsforskriftens § 7 første ledd. Tetthet av akvakulturanlegg i nærområdet vil ha
betydning for hvor stor smittefaren er og det er viktig at den enkelte lokalitet vurderes i sammenheng
med anlegg og akvakulturrelaterte virksomheter som kan ha betydning for smittespredningen til og
fra anlegget.

Nyetablering og utvidelse av anlegg med laksefisk i nærheten av en produksjonsområdegrense kan
øke utvekslingen og smittespredningen av lakselus mellom to produksjonsområder. Økt utveksling
og smittespredning av lakselus mellom to produksjonsområder kan øke faren for at beslutninger
om regulering av produksjonskapasiteten fattes på feilaktig grunnlag. Det kan føre til at hensynet
viltlevende bestander av laksefisk ikke blir ivaretatt på forsvarlig måte. Nærhet til grensen mellom
produksjonsområder faller derfor inn under de forhold som skal vurderes etter etableringsforskriften §
7 første og andre ledd.

Konklusjon

Nærhet til produksjonsområdegrensen og etablering av et anlegg i et område som per i dag er
uten oppdrett, er relevante hensyn i Mattilsynets saksbehandling etter etableringsforskriften § 7.
Mattilsynet skal sikre at nyetablering eller utvidelse av anlegg med laksefisk ikke kommer i konflikt
med de smittehensynene som ligger til grunn for etableringen av produksjonsområdene og bruken av
lakselus som indikator for regulering av produksjonskapasiteten.

Hovedregelen er at Mattilsynet ikke godkjenner søknader som vi antar vil føre til økt risiko for
utveksling og smittespredning av lakselus mellom to produksjonsområder. Søknaden vil da som
regel innebære en uakseptabel risiko for spredning av smitte. I slike saker skal det innhentes
kunnskapsstøtte. Om en godkjenning innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte kan
ikke besvares uten å hensynta at en godkjenning vil gjøre avstanden til akvakulturanlegg sør for
grensen mellom produksjonsområde 8 og 9 blir kortere enn i dag.

2. Om saksbehandlingen

Mattilsynets region Nord har fattet vedtak i tråd med retningslinjen og instruks fra hovedkontoret.
Mattilsynet sendte brev til næringen 6. januar 2017, og informerte om nye føringer for praktisering av
forebyggende tiltak for å endre fiskehelsen og fiskevelferden. Av brevet går det frem ved etablering
av anlegg i grenseområdene mellom foreslåtte produksjonsområder at:

Nærings og fiskeridepartementes forslag om etablering av produksjonsområder er basert på at det
skal være minst mulig utveksling og smittespredning av lakselus mellom produksjonsområdene.

Mattilsynet legger til grunn at etablering av nye anlegg ved grensen mellom to produksjonsområder
innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte dersom etableringen fører til økt utveksling
av lakselus mellom produksjonsområdene. Matillsynet vil derfor avslå slike søknader.

Brevet inneholder ikke nærmere angivelse av hva som må regnes som «nær» grensen. Dette
gjør at formuleringen om etablering som fører til økt smitteutskillelse mellom produksjonsområder,



Deres ref: — Vår ref: 2017/077171 — Dato: 20. juni 2018

Side 6 av 12

av regionen leses slik at all økning i risiko for spredning er uakseptabel. Fra omsøkt lokalitet
Breisundet er avstanden 8 km til grensen mellom produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø) og
produksjonsområde 9 (Vestfjorden og Vesterålen). Mattilsynet, region Nord vurderer at denne
avstanden ikke er tilstrekkelig og kan medføre økt risiko for utveksling av smittestoffer og lakselus
mellom de to produksjonsområdene.

Hovedkontoret har bedt om «forvaltningsstøtte» i saken, for å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst.
Hovedkontoret har samtidig instruert regionene om å innhente kunnskapsstøtte i tilsvarende saker.
Vi har bedt Havforskningsinstituttet om en uttalelse om en etablering som omsøkt vil kunne medføre
uakseptabelt økt smitteutskillelse av lakselus mellom produksjonsområde 8 og 9. Å godkjenne
søknaden vil innebære at avstanden til grensen mellom produksjonsområdene vil bli omtrent 2
kilometer kortere enn i dag. Nærmeste anlegg på sørsiden av områdegrense mellom 8 og 9 er
Storevika, omtrent 10 km fra grensen. Hovedkontoret mener at det er en nødvendig forutsetning
for å behandle klagen at denne konkrete problemstillingen avklares, for å sikre at Mattilsynet ikke
godkjenner søknader som samtidig undergraver en politisk etablert ordning med produksjonsområder
og lange avstander som tjener som naturlige smittebarrierer.

Per dags dato er disse oppdrettsfrie områdene ikke definert som branngater eller absolutte
smittehygieniske grenser. Dette kan imidlertid endre seg i fremtiden, og lokaliteter som er godkjente
kan bli pålagt å flytte vekk fra grenseområdene.

3. Vurdering av Havforskningsinstituttets konklusjon

Havforskningsinstituttets rapport ble mottatt av Mattilsynets hovedkontor 28. mai 2018. Rapporten
viser at ved å etablere lokalitet Breisundet, må det medstrøms forventes en økning av lusesmitte fra
område 8 til 9. Rapporten antyder også hvor nært anlegg kan ligge en produksjonsområdegrense
uten å øke lusesmittepresset: 16 kilometer. Dette innebærer ifølge Havforskningsinstituttet ikke at
kortere avstander uten videre er problematisk, men fordrer en konkret vurdering.

Uten lokalitet Breisundet er total import fra område 8 til 9 på 5526 enheter. Med etablering av
lokalitet Breisundet øker denne importen til 17958 enheter, en økning på 225%, og en tredobling
av utvekslingen fra område 8 til område 9. Det vurderes imidlertid at den planlagte lokaliteten ikke
er en «lusemagnet»: det eksterne smittepresset gis en verdi på 12455 på denne lokaliteten. Til
sammenligning er medianen av smittepresset 16812 i område 9 og 38880 nasjonalt. Av de 12455
enhetene for smittepress er 99,8% import fra område 8, bare 0,2% kommer fra andre anlegg i
område 9. Område 9 er blant de med lavest import, med absolutt verdi avrundet til 6 (dvs. 6000) og
relativ 0,2%. Disse tallene endres til 18 og 0,8% med lokalitet Breisundet.

Havforskningsinstituttets konklusjon viser at et nytt anlegg i oppgitt posisjon må antas å gi en
stor prosentvis økning av lusesmitte fra produksjonsområde 8 til 9. I absolutte tall forventes
imidlertid utvekslingen av lusesmitte fremdeles å være mindre enn de fleste andre grenser mellom
naboområder. Selv med et slikt nytt anlegg forventes det dessuten at 99,2% av lusesmitten i
produksjonsområde 9 kommer fra området selv.

Hovedkontoret vurderer Havforskningsinstituttets rapport til å vise at lokaliteten rent faktisk vil
medføre en økning i risikoen for spredning av smitte. Spørsmålet er om økningen er «uakseptabel».
Brevet hovedkontoret sendte til næringen 6. januar 2017, som kan tolkes dithen at all økning
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automatisk er uakseptabel, bør etter vårt syn modereres noe. Det må foretas en konkret
smittemessig vurdering av om en eventuell økning av risikoen for spredning av smitte er uakseptabel.

Havforskningsinstituttets rapport antyder at en grense for hva som er akseptabel påvirkning kan ta
utgangspunkt i hvor mye egenprodusert kontra importert lusetrykk det er i et område. De områdene
som i dag har lavest relativ import vil nok kunne tåle økt import av lusesmitte. Hovedkontoret mener
i denne saken, der smitteimporten fra produksjonsområde 8 er lav, og der 99.2% av lusesmitten i
produksjonsområde 9 fremdeles vil komme fra produksjonsområdet selv, at den beskjedne økningen
rapporten fra Havforskningsinstituttet anslår, totalt sett kan aksepteres.

4. Geografisk plassering og avstander til annen akvakulturrelatert virksomhet

Nærmeste nasjonale laksefjord, Beiarfjorden, ligger omtrent 38 kilometer sør-øst, i luftlinje.

Det er mer enn 300 kilometer til PD-sonen.

Det følger av søknaden at lokaliteten ligger omtrent 4000 meter til trafikkert farled (Torghatten
Nord). Denne farleden er ikke tilknyttet oppdrettsnæringen, og regnes derfor å ha mindre grad av
smittepotensiale.

De nærmeste lokalitetene som produserer laksefisk, Bjørnøya og Kariskjæret, ligger i overkant av 20
kilometer øst i luftlinje for den planlagte lokaliteten.

Det nærmeste akvakulturanlegget er torskelokaliteten 36857 Brønnøyskjæret. Lokaliteten ligger
omtrent en kilometer sør-øst for den planlagte Breisundet i luftlinje. Lokalitetene ligger på hver
sin side av Brønnøya. Anleggene er adskilt av ytterligere to holmer/øyer, og sannsynligheten for
smitteoverføring vurderes derfor som lavere enn avstanden skulle tilsi. Hovedkontoret er enige med
regionen i deres vurdering av at torskelokaliteten ikke er til hinder for å godkjenne etablering av
omsøkt lokalitet for laks.

5. Internkontrollsystem og beredskapsplan

Mattilsynet skal gjøre en vurdering av internkontrollen når vi behandler søknader om etablering av
anlegg. Det er ikke mulig å gjøre en fullverdig vurdering av internkontrollen uten at virksomheten og
anlegget er i drift. Systemet må likevel sannsynliggjøre at krav til smittehygienisk og velferdsmessig
forsvarlig drift kan etterleves. Det er internkontrollen av de mest fremtredende farene på det enkelte
anlegg, som må vurderes. Det må som minimum vise at virksomheten har:

• Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for virksomheten

• Kartlagt farer og vurdert risiko (hvor sannsynlig er det at faren inntrer, og hvor alvorlige er
konsekvensene hvis det skulle skje) for at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig
drift ikke vil bli etterlevd.

Avhengig av forholdene for det enkelte anlegg må vurderingen omfatte de mest fremtredende farene
som

• fare for dårlig fiskevelferd på grunn av uakseptabel dødelighet, dårlig vannkvalitet, etc.

• fare for introduksjon, utvikling eller spredning av smittsom sykdom
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Planer for risikoreduserende og forebyggende tiltak som

• beredskapsplan som viser når, hvordan og hvor raskt anlegget og produksjonsenheter kan og
skal tømmes for fisk

• overvåkning og regulering av vannkvalitet, tetthet og andre relevante velferdsparametere som
skal brukes i styringen av produksjonen

• helsekontroll, nødvendig brakklegging, rengjøring, desinfeksjon og andre relevante
smittehygieniske og sykdomsforebyggende tiltak

Hovedkontoret har fått innsyn i og vurdert IK-system og beredsskapsplan fra selskapet. Systemet
gjelder for en av lokalitetene selskapet har i drift, Kariskjæret, da det ikke er opprettet et eget system
for den omsøkte lokaliteten.

Systemet inneholder henvisninger til relevant regelverk, som forskrift om IK-akva og
internkontrollforskriften og systemet skal oppdateres ved endringer i regelverk. Farekartlegging/
risikovurderinger for dårlig fiskevelferd og smittsomsykdom mm. fremgår også av systemet.
Beredskapsplan angir brønnbåtkapasitet og avtaler for behandling av fisk/uttak av fisk.
Beredskapsavtale med brønnbåtselskap inkluderer bistand med tauing i tilknytning til
algeoppblomstring og lignende, bistand av brønnbåt i forbindelse med nødslakting, sleping og
opptak av død fisk, samt bistand i havaritilfeller. Beredskapsplan for sykdom og massedød, rømming,
forurensing / utslipp, personskade og brann, beredskapsinstruks ved uvær fremgår også av
systemet.

Systemet viser videre til generelle føringer for internrevisjon, avviksbehandling og korrigerende tiltak.
Tiltaksplan mot sykdom, tiltaksplan mot lakselus og resistente lakseluspopulasjoner, plan for renhold,
desinfeksjon og dødfiskhåndtering fremgår også. Samordnet plan for lokalitetene Kariskjæret og
Bjørnøya beskriver også koordinert brakklegging av anleggene, prosedyrer for behandling, tiltak ved
manglende behandlingseffekt, samt ekstraordinære tiltak dersom selskapet ikke lenger har kontroll
med lusenivået –som ny behandling, forsert utslakting, eventuelt redusert produksjon. Fiskehelse
og fiskevelferdsplanen omtaler prosedyrer for helsekontroll, begrenset tetthet i merder, inneholder
en fiskehelsetjeneste – tilsynsveterinæravtale, prosedyre for lusetelling, bedøving, avliving og
destruksjon.

En ting er at et system er utviklet, men det må likefullt brukes for å ha effekt til å håndtere problemer
i driften. Det er dermed relevant å undersøke klagers andre anlegg i området for å svare på om
systemet i bruk sannsynliggjør at kravene til forsvarlig drift er ivaretatt. Spesielt relevant er lokalitet
Kariskjæret, som er lokaliteten IK-systemet gjelder for.

6. Lakselus- og sykdomsstatus i området

Bjørnøya og Kariskjæret, som begge drives av klager, har hatt en del problemer med
lusegrenseoverskridelser. Ingen av lokalitetene har rapportert mistanke eller påvist ILA eller PD de
siste årene. Nærmeste overvåkningssone for ILA er omtrent 10 kilometer sør-øst for den planlagte
lokaliteten Breisundet, i produksjonsområde 8.

Bjørnøya rapporterte seks overskridelser av lusegrensen i produksjonssyklus 2015/2016. Det er hittil
ikke rapportert overskridelse av lusegrensen i inneværende produksjonssyklus som startet i 2017.
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Kariskjæret har rapportert fem overskridelser i inneværende produksjonssyklus som startet i 2017.

Kariskjæret har bare gjennomført en produksjonssyklus. Internkontrollsystemet hovedkontoret har fått
innsyn i knytter seg til denne lokaliteten. Basert på bruddene på luseregelverket, ser det ut til å være
avstand mellom kontrollen systemet skal bidra til og kontrollen klager har med lus. Klager har i e-post
datert 5. juni 2018 opplyst at:

• Klager har utført, og utfører, vurderinger av hvordan redusere risiko for økt dødelighet og
overskridelse av lusegrense. Dette går blant annet på å høste erfaringer fra den enkelte lokalitet,
fiskens tilstand og ulike avlusningsmetoder.

• Klager gjør også vurderinger av andres erfaringer hva gjelder behandlinger og effekten av disse
opp mot fiskevelferden.

• Klager har frem til nå benyttet optiliser. Erfaringene viste tilfredsstillende til mindre tilfredsstillende
resultater på reduksjon av lus, men til dels mindre tilfredsstillende på dødelighet. På bakgrunn av
erfaringene vurderer klager endrede og nye tiltak for lakselusbekjempelse.

• Det vurderes også endrede tidspunkt for utsett og bruk av storsmolt.

• Videre pågår det arbeid med endret lokalitetsstruktur i Buksnesfjorden for å redusere
sykdomsrisiko/luserisiko.

• Det vurderes innført nye rutiner for økt oversikt over utvikling av lakselus, og det vurderes
flere med tanke på omdisponering av ressurser og tilgang på ressurser. Herunder vurderes
Fiskehelsetjenesten som en fast telleressurs.

• Det planlegges videre fortsatt oppdatering av kunnskapen, og det vil skje suppleringer/
oppdateringer av internkontrollsystemet hvor det er forbedringspotensial på hyppigere
gjennomgang/oppdateringer.

Klager anerkjenner at det vil være behov for oppdatering av systemer for å håndtere for eksempel
lus på en bedre måte fremover. Klagesaken ble satt i bero inntil klager hadde gjennomført en
evaluering og oppdatering av sitt internkontrollsystem med sikte på å redusere risiko for fremtidige
regelverksbrudd. For å oppfylle kravene til internkontroll for den nye lokaliteten Breisundet, må
klager:

• Kartlegge farer for brudd på luseregelverket, konkret for lokaliteten.

• Legge konkrete planer for å redusere risikoen for overskridelse av lusegrensen, både redusere
risikoen for at faren skal inntre og sette i verk tiltak for å forebygge overtredelse av lusegrensen.

• Ha og følge gode rutiner for å avdekke faren for overskridelse av lusegrensen, jf. rutiner for
lusetelling

• Ha og følge gode rutiner for å rette opp overskridelse av lusegrensen.

Klager oppdaterte sitt system 19. juni 2018. Det oppdaterte systemet beskriver rutiner for:

• Forebyggende tiltak – lave lusetall vinter: Forebyggende tiltak skal ha som mål at fisk går inn
i vinter med lavest mulig lusetall. Dette for å unngå vinteravlusing på lav sjøtemperatur og
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uforutsigbare værforhold. Lave lusetall inn i vinter er også et godt utgangspunkt for lave lusetall
tidlig vår, slik at våravlusing kan unngås.

• Lusegrense for planlegging av behandlingstiltak – avlusinger skal gjennomføres før det blir stor
produksjon av luselarver på lokaliteten, slik at egensmitte og smitte til nærliggende anlegg holdes
på et lavt nivå. Systmenet beskriver i hvilke situasjoner ulike behandlingsmidler skal benyttes
og at tidspunkt for igangsetting av behandling og endelig valg av behandlingsstrategi avgjøres i
samarbeid med fiskehelsetjeneste. Systemet understreker også at utslakting av fisk er et aktuelt
tiltak.

• Styrket overvåking – lusetellinger: Virksomheten har innført styrket fokus på lusetelling og
kompetansetiltak. Prosedyrer omfatter bl.a implementering av tellefrekvens utover forskriftens
minimumskrav, telling på et større antall fisk i enkelte perioder, kvalitetssikring av virksomhetens
egne tellinger og kompetansekrav til de som gjennomfører lusetellinger. Styrket overvåking
gjennom lusetellinger skal sikre tett oppfølging av lusas utviklingshastighet, og sikre iverksetting
av behandlingstiltak på rettmessig tidspunkt for best effekt. Beslutning om tiltak gjøres på
bakgrunn av vurdering av lusetall av alle stadier, ikke bare voksne hunnlus alene.

• Lusetall på merd og lokalitetsnivå skal vurderes av fiskehelsetjenesten i tilknytning til månedlige
helsekontroller på de enkelte anlegg. Kontrolltellinger skal gjennomføres for kvalitetssikring av
bedriftens egne tellinger. Forekomst og utvikling av alle stadier av lakselus vurderes for prediksjon
av utviklingshastighet og vurdering av tiltak.

Klager har kommet frem til relevante endringer i rutinene, slik at systemet kan virke slik det er
forutsatt. Med endringene mener hovedkontoret at selskapets internkontrollsystem sannsynliggjør at
krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift kan etterleves på lokalitet Breisundet.

7. Dyrevelferdsmessige vurderinger

Lokaliteter skal være egnet for å tilby arten et godt levemiljø. Vedlagt søknaden om Breisundet
er resultater av strømmålinger og en MOM-C undersøkelse. Hovedkontoret vurderer disse på
samme måte som regionen i vedtaket 5. oktober 2017. Strømforholdene, oksygennivået og
vannutskiftningen på lokaliteten synes god nok til å sikre fisken et godt levemiljø. Vi støtter på dette
punktet vurderingene i region Nords vedtak 5. oktober 2017.

Akvaplan Niva har gjennomført MOM C-undersøkelser for den planlagte lokaliteten. Rapporten,
datert 9. mai 2017 konkluderer med stabile forhold gjennom hele vannsøylen for alle
hydrografiregistreringene på stasjon 2. Temperaturen lå rundt 6°C. Saliniteten var i overkant av 33,
mens oksygenmetningen lå rundt 100 %. Det var med andre ord ingen oksygenkritiske nivåer i noen
del av vannsøylen i januar 2017.

8. Naturmangfoldloven

Hovedkontoret har vurdert relevansen av naturmangfoldloven §§ 8-12. Hovedkontoret mener ikke at
vårt vedtak kommer i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Det er ikke kjent at området inneholder noen nasjonale eller regionale viktige miljøverdier som
kommer i konflikt med etableringen av lokaliteten. Hovedkontoret mener heller ikke at det er grunnlag
for å avslå søknaden ut fra føre-var-prinsippet, eller at en vurdering av en samlet belastning av
økosystemet i dette tilfellet er til hinder for etablering av lokaliteten. Som annen industri påvirker også
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oppdrettsvirksomhet miljøet. Når myndighetene gir tillatelser til oppdrettsvirksomhet betyr det at en
viss miljøpåvirknng aksepteres.

9. Konklusjon

Etableringen av ny lokalitet Breisundet vil medføre større antall fisk og dermed også mulighet
for et større smittetrykk av lakselus i området. Etableringen vil øke smitteutskillelsen fra
produksjonsområde 8 til produksjonsområde 9. Hovedkontoret mener imidlertid at etableringen nær
grensen ikke innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte fra produksjonsområde 8 til 9.

Lokaliteten det søkes om synes egnet for oppdrett av laksefisk, utfra hensynet til fiskehelse og
fiskevelferd.

Med endringene i IK-systemet klager har gjort, mener hovedkontoret at selskapets
internkontrollsystem sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift kan
etterleves på lokalitet Breisundet.

Regionens vedtak om avslag er fattet på korrekt grunnlag, basert på informasjonen som forelå på
det tidspunktet vedtaket ble fattet. For klagesaksbehandlingen ved hovedkontoret er ny kunnskap og
informasjon kommet til, og vi mener denne gir grunnlag for å omgjøre vedtaket.

10. Vedtak

Hovedkontoret omgjør regionens vedtak. Klager har fått medhold i klagen og hovedkontoret
godkjenner etableringssøknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 jf. Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg
mv. § 7

Orientering om rett til dekning av sakskostnader
Dere kan kreve å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf
forvaltningsloven § 36. Spørsmål og eventuelle krav om dette må rettes til vårt kontor innen tre uker.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, se forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Med hilsen

Friede Andersen
seksjonssjef
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Notat 
Til: Lofoten Sjøprodukter 
Kopi:   
Dato: 05.11.2018 
Vår ref: 60684/KSA 

Sak: Breidsundet i Helligvær, sjøfugl  
 
 Til orientering 
 Vennligst kommenter 
 Svar imøteses innen:  
 
 

 

1. Innledning 

Fylkesmannens brev av 05.10.2018 (referanse 2015/50) fraråder etablering av ny lokalitet 

«Breisundet» på grunn av «områdets store betydning for hekkende sjøfugl».  

 

Lofoten Sjøprodukter AS har i den forbindelse bedt Akvaplan-niva AS vurdere mulige 

påvirkninger et matfiskanlegg kan ha på hekkende sjøfugl på denne lokaliteten.  

 

Foreliggende datagrunnlag viser at det er en del sjøfugl i området.   

 

Fylkesmannens uttalelse knytter seg til (1) noen av sjøfuglartene som er i området, og 

gjelder (2) disse artenes hekking. Hekkingen skjer på land, der noen arter søker til 

vegetasjon, mens andre kan hekke på berg eller under heller og i huler. Det er flere 

holmer/øyer rundt anlegget, det nærmeste punktet hvor det er påvist hekkende fugl ligger 

ca. 250 meter unna det planlagte anlegget. Noen arter er lite sårbar for forstyrrelser, mens 

andre kan påvirkes mer.  

 

Akvakultur vil kunne representer en potensiell forstyrrelse overfor sjøfugl i form av (1) 

tilstedeværelse/aktivitet på selve anlegg og (2) båttrafikk inn/ut til anlegget (vanligvis ca. 

en gang per dag med mindre fartøy og ukentlig/månedlig med noe større fartøy).  

 

Om slik aktivitet i «Breisundet» medfører en risiko for faktisk forstyrrelse av hekkende 

sjøfugl må vurderes særlig ut fra (1) de aktuelle arters atferd og (2) avstanden fra 

anlegget/båtleia og til artenes hekkeposisjoner. 

 

 

2. Planstatus  

Ytre deler av Helligvær som inkluderer Breidsundet er i arealplanen til Bodø kommune, som 

vil være gjeldende for virksomhetens søknad, avsatt til blant annet akvakultur. Dette betyr 

at man i forarbeidet for arealplanen har gjort en vurdering som gir en generell aksept for 

det fotavtrykket et eventuelt matfiskanlegg gir for området.  

 

Siden Helligvær ikke er vernet betyr dette at det tillates normal båttrafikk i området og 

ilandstigning på alle øyer, også i hekketiden til sjøfugl. Helligvær er bebodd og 

kartgrunnlaget viser at flere øyer er bebygd med hus/fritidsbolig/hytter som nødvendigvis 

krianj
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medfører båttrafikk for transport, og sannsynligvis også til fritidsfiske/rekreasjon. 

Samfunnet har derfor frem til nå akseptert menneskelig forstyrrelser av sjøfugl i området.  

 

 

3. Status forskning om akvakulturvirksomhet og påvirkning på sjøfugl 

Det er åpenbart at menneskelig aktivitet kan forstyre sjøfugl, men en gjennomgang av all 

forskning/litteratur om effekter av forstyrrelser på sjøfugl og pattedyr fra akvakultur i sjø 

viser at det finnes svært lite forskning på området (Follestad 2015). I en grunnlagsrapport 

for forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak konkluderer Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) at "Med støtte i dagens kunnskap er det ikke mulig å kvantifisere 

konsekvensene av akvakultur på sjøfugl med noen rimelig grad av sikkerhet". Videre 

summerte de opp konsekvensene for sjøfugl fra dagens aktivitetsnivå av akvakultur til å 

variere fra "ingen konsekvens" til "lav konsekvens" (Garsberg et al. 2011).  

 

Selv om det generelle bildet er at et akvakulturanlegg gir liten innvirkning på sjøfugl, så kan 

det hende at det på lokalt plan kan ha effekter. Denne rapporten tar derfor for seg de 

enkelte artene som Fylkesmannen omtaler og gir en vurdering i forhold til mulige 

påvirkninger et anlegg kan ha for disse sjøfuglartene.  

 

 

4. Registrerte data om sjøfugl i området – suppleringer til Fylkesmannens data 

Fylkesmannen i Nordland oppgir følgende arter og antall i brevet (Tabell 1).  

  

Tabell 1: Arter og antall fugl i området, Fylkesmannen i Nordland brev av 05.10.2018 

(referanse 2015/50).  
Art Rødlistestatus Antall oppgitt av fylkesmannen i Nordland 

(par/ind) 

Ærfugl  Nært truet (NT) 160 / 64 Ertnøyan (par) 

Teist Sårbar (VU) 70 (ind) 

Fiskemåker Nært truet (NT) 55 (ind) 

Toppskarv Livskraftig (LC) 76 (ind) 

Måker (Svartbak, gråmåke?) Livskraftig (LC) 450 (ind) 

Storskarv Livskraftig (LC) 640 (par) 

Grågås Livskraftig (LC)  

Tjeld Livskraftig (LC)  

Steinvender Livskraftig (LC)  

 

Følgende data er hentet inn og brukt som grunnlag for dette notatet:  

 

1. Fylkesmannen i Nordland (Tabell 1). 

2. Database SEAPOP med 8 registreringer fra 20.06.1982.  

3. Databasen Artskart med 344 observasjoner fra Helligværområdet. Artskart 

inneholder alle arter av fugl, i motsetning til SEAPOP som bare omhandler sjøfugl.  

4. Etter forespørsel til NINA fikk vi tilgang til SEAPOP-data fra flytelling av sjøfugl 

gjennomført den 11.05.2017.  

 

Datagrunnlaget i nr. 4 fra SEAPOP inngikk ikke i fylkesmannens grunnlag. Denne tellingen 

via flyfoto gir oppdatert og spesifikke data for området, og vil være det naturlige å basere 

en vurdering på. Artskart bekrefter i stor grad tallene som Fylkesmannen og SEAPOP 

refererer, men disse kildene er ikke spesielt god på å knytte observasjonen til en spesifikk 

plassering, slik som en øy/holme for hekking. SEAPOP sin flyovervåking den 11.05.2017 er 

imidlertid på sin side gjort tidlig i hekkesesongen og gir derfor en god oversikt over tidlig 

hekkende arter som svartbak, gråmåke og storskarv. Den gir videre et bilde av mulige 

plasser som ærfugl kommer til å bruke for hekking siden ærfuglene ofte ligger rett utenfor 

hekkeplassen på denne tiden av året. Undersøkelsen viser til slutt hvor fiskemåkene spiser. 

Ingen fiskemåker har startet opp med reirbygging eller hekking den 11. mai. 
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Resultatet fra flyovervåkingen illustreres på figur 1 nedenfor, og viser at det til sammen er 

670 individer av storskarv i området, men ingen nordøst på Lille Ertnøya på dette 

tidspunktet. Videre viser tellingen at det er ærfugl i området rundt Breidsundet, men svært 

få i selve Breidsundet på dette tidspunktet. Den 11. mai må vi gjøre antagelser om at bare 

et fåtall ærfugl har gått til hekking og at de som ligger på havoverflaten i området er 

hekkefugl som snart skal på land. Kun et reir av svartbak er synlig og det er ikke registrert 

gråmåke i området. Helt øst for Helligvær beiter det 500 fiskemåker. Arter som teist, 

toppskarv, grågås, tjeld og steinvender vil sannsynligvis ikke vises på bilder fra fly og 

fanges derfor ikke opp av en slik telling. 

 

 
Figur 1: Skisse over resultat fra flyovervåkingen i regi av SEAPOP 11.05.2017. Det planlagte 

anlegget i Breidsundet er lagt på bildet for illustrasjon.  

 

 

For å kunne gi en konkret vurdering på spørsmålet om påvirkning må avstander fra anlegg 

samt båttrafikk og til potensielle hekkeplasser avdekkes. I figur 2 gis derfor et nærbilde av 

området rundt anlegget med angivelse av avstander. Der avdekkes det at hekkende sjøfugl 

finnes med en minimum avstand på 250-950 meter fra anlegget. 
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Figur 2: Utsnitt av figur 1. Røde piler angir korteste avstand fra anlegget til observasjon av sjøfugl 
11.05.2017 (SEAPOP flyovervåking) til ærfugl (250 m), storskarv (800 m) og svartbak (950 m).  

 

 

5. Vurdering av risikoen for at omsøkt akvakultursanlegg kan få betydning for 

fuglelivet 

Vurderingen i dette punkt bygger på den enkelte arten sin biologi (kolonihekker/ enkeltpar, 

hekker flatt/ klippe, har reir åpent/ skjul, trykkrespons) og adferd på hekkeplass i forhold til 

båttrafikk og annen menneskelige forstyrrelser. Vurderingen konkretiseres i lys av de 

avstander fra akvakulturanlegget og tilhørende båttrafikk som her aktualiseres.  

 

Ærfugl 

Ærfugl er en dykkand som er kjent for å spise blåskjell fra ankertau og andre faste 

installasjoner på et anlegg. Den hekker vanligvis spredt eller i mindre tette kolonier. Den 

skremmes ikke av reiret med båttrafikk så lenge båten holder rimelig avstand fra land (30-

40 m). Noen forstyrrelser fra båttrafikk kan forventes i etableringsfase før hekking og i tidlig 

ungefase. Det forventes ikke at anlegget og båttrafikken til og fra anlegget vil påvirke 

hekkingen til ærfugl.  

 

Teist 

Teist spiser små fisk og kan tiltrekkes av anlegget siden det ofte kan samles fisk rundt 

anlegget som spiser på forspill. Teist er en tillitsfull og nysgjerrig art som forstyrres lite av 

båttrafikk. Datagrunnlaget sier ikke noe om hvor teist hekker på Helligvær, men alle øyer 

og holmer er potensielle hekkeplasser. Det er kun Valøya sørvest i Helligvær som er oppgitt 

konkret i Artskart med observasjon av 16 teist 30.mai 2014, noe som kan tyde på at 

hekking foregår i dette området ca. 25 km fra Breidsundet. Teist hekker i skjul under 

hellere eller i huler. Den skremmes derfor aldri av reiret på grunn av båttrafikk. Teist er 
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sannsynligvis svært lite sårbar for forstyrrelser fra anlegget og båttrafikken til og fra 

anlegget. 

 

Fiskemåke 

Måker er opportunistiske arter som gjerne ser på et matfiskanlegg som en matkilde. De 

spiser både på eventuell forspill som kommer ut av merden og av fisk som samles rundt 

merdene. Det er noe usikkert om det er hekkelokalitet til fiskemåke i nærheten av 

Breidsund. Artskart gir referanse til Undersholmen med 30 stk 2014, som er 5 km øst for 

Breidsundet. Fiskemåken er en art som er svært tilpasningsdyktig mennesker. Den 

oppsøker gjerne bebyggelse for matsøk og den kan etablere store kolonier rett ved 

mennesker. Den hekker gjerne i parker, på hustak og andre konstruksjoner. Fiskemåken er 

arten som går under betegnelsen "bymåsen". Det er lite trolig at et matfiskanlegg skal ha 

negative konsekvenser for fiskemåker i Breidsundet.  

 

Toppskarv 

Toppskarv er fiskespiser og kan tiltrekkes anlegget for å spise fisk som samles rundt 

anlegget. Toppskarv hekker i skjul under steinheller eller naturlige huler i steinrøyser/ 

klipper. Den trykker godt på reirplassen og forlater ikke reiret frivillig (se opptak fra NRK 

sakte-TV-serien Fuglefjellet). Datagrunnlaget gir ikke beskrivelse av hvor toppskarven 

hekker, men siden den ikke er sky på hekkeplass, og den hekker skult, vil ikke anlegget 

eller båttrafikk til og fra anlegget forstyrre hekkingen til toppskarv.  

 

Måker (svartbak, gråmåke) 

Som fiskemåke er også disse to artene opportunister som gjerne ser på at matfiskanlegg 

som en matkilde. De spiser både på eventuell forspill som kommer ut av merden og av fisk 

som samles rundt merdene. Disse stormåkene hekker åpent, svartbaken gjerne noe mer 

eksponert og lengre ut på øyene, mens gråmåken foretrekker å være litt lengre inn på 

øyene og ha litt mer vegetasjon (gress) rundt seg. Svartbaken kan forstyrres av båttrafikk, 

men ved å holde litt avstand (40-50 m) vil graden av forstyrrelsen minke. SEAPOP sin 

flytelling 11.05.2017 avdekket ingen gråmåker i Helligvær og kun et par hekkende 

svartbak. Svartbaken hekker 950 meter fra nærmeste planlagte merd (Figur 2). Det er lite 

trolig at et matfiskanlegg og båttrafikken til og fra anlegget skal ha negative konsekvenser 

for svartbak og gråmåke i Breidsundet.  

 

Storskarv 

Storskarven er som toppskarv fiskespiser og kan tiltrekkes anlegget for å spise fisk som 

samles rundt anlegget. Men i motsetning til toppskarv hekker storskarven i åpne kolonier og 

er urolig på hekkeplass. Storskarven forstyrres lett av båttrafikk som går for nære kolonien, 

men det er ikke gitt noen anbefalinger hvor stor en eventuell buffersone i forhold til 

båttrafikk skal være (Follestad 2015). Forstyrrelser i en storskarvkoloni kan føre til at alle 

fuglene forlater kolonien samtidig, noe som igjen kan føre til både knuste egg og økt 

predasjon fra måkerfugler. Kolonien nordøst på Lille Ertnøya kan tenkes påvirket av 

aktiviteten fra anlegget, men det var ikke fugl i denne den 11.05.2017 (SEAPOP flytelling). 

Denne kolonien blir neppe påvirket av selve anlegget, men båttrafikk fra anlegget og annen 

båttrafikk som naturligvis blir forskjøvet fra midten av sundet og mot Lille Ertnøya kan 

skape situasjoner med forstyrrelser. De to koloniene sørvest mot Oddskjæret ligger minst 

850 meter fra anlegget og det er lite trolig at anlegget eller båttrafikken til og fra anlegget 

vil påvirke disse koloniene.   

 

Grågås 

Grågås er en plantespiser som i liten grad beiter i havet. Bestanden har økt betydelig de 

siste ti-årene og har ført til beiteskader i jordbruket, spesielt i Trøndelag og Nordland. 

Jakttiden er utvidet med håp om at dette skal gi økt avskyting og stabilisering av 

bestanden. Grågåsa hekker i skjul og trykker godt på reiret. Den blir ikke forstyrret av 

båttrafikk på reirplass. Noen forstyrrelser fra båttrafikk kan forventes i etableringsfase før 

hekking og i tidlig ungefase.  
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Tjeld 

Dette er en vader som finner maten sin i fjæresonen. Hekker enkeltvis og påvirkes i liten 

grad av båttrafikk. Det forventes ikke noen forstyrrelser av hekking fra anlegget eller 

båttrafikk til og fra anlegget. 

 

Steinvender 

Dette er en vader som finner maten sin i fjæresonen. Hekker enkeltvis og påvirkes i liten 

grad av båttrafikk. Det forventes ikke noen forstyrrelser av hekking fra anlegget eller 

båttrafikk til og fra anlegget. 

 

 

6. Oppsummering og konklusjoner 

Samlet sett viser gjennomgangen at det finnes lite, om noen, forskning på akvakulturanlegg 

sin virkning på sjøfugl (Follestad 2015) og at de oppsummerte konsekvensene for sjøfugl 

ved dagens aktivitetsnivå varierte fra "ingen konsekvens" til "lav konsekvens" (Garsberg et 

al. 2011). Imidlertid vet vi at sjøfugl kan påvirkes av båttrafikk om denne skjer for nær 

fuglen (Ronconi and Clair 2002) og fra menneskelige aktiviteter på land nært hekkeplass 

(Reiertsen et al. 2018). Dette varierer imidlertid betydelig mellom de ulike arter. 

 

Den omsøkte oppdrettsaktivitet vil ikke etter det opplyste medføre menneskelig aktiviteter 

på land. Den detaljerte gjennomgangen av enkeltarter i punkt 5 over viser at noen arter 

(teist, toppskarv, grågås, tjeld, steinvender) i liten grad blir påvirket av det planlagte 

anlegget og båttrafikken til og fra anlegget. Opportunistiske arter som måker (svartbak, 

gråmåke, fiskemåke) og ærfugl kan dra nytte av anlegget i form av bedre mattilgang, 

samtidig som det er lite trolig at hekkingen påvirkes. Flytellingen 11.05.2017 viste at 

hoveddelen av ærfugl befant seg på vestsiden av øyrekken. Hvis dette er representativt 

hvert år vil påvirkningen av ærfugl i etableringsfase også være minimal.  

 

Storskarvkolonien nordøst på Lille Ertnøya kan bli påvirket av nærgående båttrafikk på 

grunn av at den er lettskremt på hekkeplass. Imidlertid var det ikke skarv på denne 

lokaliteten under SEAPOP sin flytelling den 11.05.2017. Storskarven som hekker sørvest 

mot Oddskjæret er det ikke grunn til å tro blir påvirket av aktivitet fra anlegget siden disse 

befinner seg minst 850 meter fra anlegget (Figur 2).  

 

Oppsummert vil oppdrettsaktiviteten medføre noe båttrafikk, men denne vil kunne tilpasses 

slik at den skjer lengst mulig fra land, det vil si at midtre deler av kanalene mellom øyene 

følges slik at risikoen for påvirkning overfor hekkende fugler på land minimeres. Det er for 

øvrig ingen restriksjoner av båttrafikken i området.  

 

 

Vennlig hilsen  

Kjetil Sagerup 

 
Seniorrådgiver 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2034 – KOMMENTAR TIL 

HØRINGSINNSPILL FRA LOFOTEN SJØPRODUKTER AS – PLIKTEN TIL Å 

LEGGE RETT FAKTUM TIL GRUNN 

 

1. Innledning 

 

Vi representerer i denne saken Lofoten Sjøprodukter AS («LSP»). Vi viser til vår inngitte høringsuttalelse 
på vegne av LSP av 18. februar 2022. Som kjent er LSPs interesse i saken knyttet til deres søknad om å 
etablere et akvakulturanlegg i Breisundet utenfor Helligvær. Området for denne lokaliteten er foreslått som 
akvakulturområde i forslaget til arealdel. 

 

Vi har i etterkant av inngivelsen av høringsuttalelsen gjort oss kjent med de andre uttalelsene som er sendt 
til Bodø kommune i saken. Vi finner det påkrevet med en kommentar til noen forhold ved lokaliteten i 
Breisundet som tas opp i andre høringsuttalelser – særlig brev av 18. februar 2022 fra Statsforvalteren i 
Nordland og brev av 4. februar 2022 fra Fiskeridirektoratet. I begge brev fremmes det innsigelser som vi 
mener baserer seg på uriktige faktiske opplysninger. 

 

Vårt formål med dette brevet er å bidra til at korrekt faktum legges til grunn for Bodø kommunes 
behandling av kommuneplanen. Vi mener at Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet presenterer 
opplysninger som kan være villedende, og vi vil også be de aktuelle myndighetene retter opp i dette.  

 

I dette brevet vil vi først kort understreke den rettslige forpliktelse forvaltningen har til å legge rett faktum 
til grunn (del 2). Vi vil så i pkt 3 konkretisere de punkter der vi på bakgrunn av Statsforvalterens og 
Fiskeridirektoratets høringsuttalelser finner det påkrevd å kommentere for å sikre at rett faktum legges til 
grunn.  

 

2. Rettslig utgangspunkt 

 

Det er anerkjent i norsk forvaltningsrett at forvaltningen er pliktig til å bygge sin skjønnsutøvelse på et 
korrekt faktum. Dette fastslås for eksempel slik i Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett (11. utg) s. 411: 

 

«Forvaltningens saksbehandling skal ikke minst bidra til at relevante fakta, dvs. fakta som kan være 
av betydning for å avgjøre en sak, blir klarlagt og korrekt bedømt.  … 

Bodø kommune 
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Hvis fakta er misvisende eller feilbedømt, skyldes det ofte svikt i saksbehandlingen. Men uten hensyn 
til saksbehandlingens kvalitet må forvaltningens kompetanse utøves på grunnlag av fakta som er 
korrekte.» 

 

Plikten er særlig sentral ved vurderingen av miljøspørsmål. Her er deler av plikten også lovfestet i 
naturmangfoldloven § 8 første ledd første punktum. 

 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger.» 

 

Det juridiske utgangspunktet er følgelig at Bodø kommune er pliktig til å bygge på et rett faktum ved sin 
vurdering av de miljøspørsmål som er relevante ved vurderingen av forslaget om akvakulturområde i 
Breisundet. 

 

Når Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet gir en misvisende fremstilling av noen av de sentrale 
miljøspørsmålene som kan være av avgjørende betydning for vurderingen av akvakulturområdet er 
kommunen pliktig til å se bort fra denne fremstillingen ved sin saksbehandling. Kommunen har ikke adgang 
til å velge å legge Statsforvalterens og Fiskeridirektoratets saksfremstilling til grunn. Kommunen er pliktig 
til å legge det korrekte faktum til grunn. 

 

3. De konkrete faktiske spørsmålene 

 

3.1 Gyteområder og fiskeriinteressene 

 

Vi har på vegne av LSP gitt en grundig oppsummering av de relevante forhold knyttet til gyteområder og 
fiskeriinteresser i pkt 2.4 i vårt brev av 18. februar 2022 (s. 6 – 12). Vi vil ikke repetere denne 
oppsummeringen her, men begrenser oss til å vise til konklusjonen på s. 12. Her heter det: 

 

«Konsekvensutredningen, og de uttalelser fra Fiskeridirektoratet som denne i stor grad bygger på, 
viser at det særlig er forholdet til gytende kysttorsk som har vært utslagsgivende for vurderingen av 
at akvakultur vil få «svært negative konsekvenser». På bakgrunn av den oppdaterte og vitenskapelig 
baserte kunnskapen som nå foreligger, synes det klart at det ikke lenger er dekning for en slik 
konklusjon. De øvrige fiskeriinteressene som er fremhevet har ikke støtte i etterprøvbare, sikre 
faktagrunnlag og kan ikke gi grunnlag for en slik konklusjon som den foreliggende.» 

 

Den eldre dokumentasjonen består i hovedsak av intervjuer med fiskere ved Helligvær foretatt i 2005. 
Fiskerne i dette området gir i dag en annen og oppdatert informasjon. I et brev av 3. mars 2022 til 
Fiskeridirektoratet oppsummerer 11 aktive fiskere hjemmehørende på Helligvær situasjonen slik: 

 

• «Breisundet har ingen betydning som kommersiell fiskeplass. Dette gjelder så vel torsk som andre 
hvitfiskearter. Dette kan de som driver fiske ut fra Helligvær og Helligvær Sjømat som kjøper fisk 
fra lokale fiskere bekrefte 

• De områder der det drives kommersielt fiske er i lang avstand fra Breisundet og vil ikke bli berørt 
av et oppdrettsanlegg  
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• I vår virksomhet har vi ikke erfart eller sett at Breisundet er et gyteområde for kysttorsk og vi ser at 
dette også stemmer med Fiskeridirektoratet sin egen kartbase (Gyteområde torsk MB) 

• Breisundet har ikke vært brukt til låssetting av fiske på mer enn 10-15 år 
• Det er også ukjent for oss at Breisundet skulle være et viktig oppvekstområde for kysttorsk hummer 

og krabbe, det er ingen kommersielle fangster eller leveringer som underbygger at det er tilfelle»     
 

 

Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet bygger i sine høringsnotater på den eldre dokumentasjon som vi i 
brev av 18. februar 2022 har påvist at er misvisende og som bestrides av dagens fiskere i området. 

 

I Fiskeridirektoratets brev av 3. februar 2022 fremmes innsigelse til arealplanforslaget om å etablere 
akvakulturområde i Breisundet. I brevet begrunnes innsigelsen mot arealplanforslaget ned de foreldede 
opplysninger om gyteområder og fiskeriinteresser som vi har kommentert grundig i vårt brev av 18. februar 
2022. Konsekvensen er at Fiskeridirektoratet i sitt brev beskriver de faktiske forhold feilaktig. 

 

Vi vil kontakte Fiskeridirektoratet direkte og be dem om å korrigere brev av 3. februar 2022 og også trekke 
sin innsigelse. 

 

Statsforvalteren i Nordland refererer i sitt brev av 18. februar 2022 innholdet i Fiskeridirektoratets brev av 
3. februar 2022. Statsforvalterens brev inneholder derfor også en feilaktig fremstilling av de faktiske 
forhold. Dette vil bli tatt opp i brev til Statsforvalteren som omtalt i pkt 3.2 under. 

 

3.2 Sjøfugl m.v.  

 

Statsforvalteren i Nordland har i brev av 18. februar 2022 fremmet innsigelse til etableringen av 
akvakulturområde i Breisundet av hensyn til miljøinteresser. 

 

På s. 3 - 4 i brevet knytter Statsforvalteren kommentarer til sjøfuglbestandene nær lokaliteten i Breisundet. 
Akvaplan NIVA utarbeidet, på oppdrag fra LSP, en rapport om sjøfugl i Breisundet, datert 5. november 
2018. Den ble da presentert for Fylkesmannen og er også sendt inn i forbindelse med høringen der den er 
inntatt som bilag til vårt brev av 18. februar 2022. Rapporten fra Akvaplan NIVA tar utgangspunkt i de 
samme opplysningene som Statsforvalteren legger til grunn om sjøfuglbestandene og foretar en konkret 
gjennomgang av den betydning etableringen av akvakultur i Breisundet sannsynligvis vil ha for sjøfuglen. 
Rapporten konkluderer med at sjøfuglene ikke vil påvirkes av virksomheten ved anlegget, men den kan 
påvirkes noe av båttrafikk til og fra anlegget. Det anbefales derfor å ta hensyn til dette ved valg av båtrute 
ut til anlegget. Det er for øvrig båttrafikk i området i dag uten at det er lagt restriksjoner for ferdselen nær 
områder med mye sjøfugl. 

 

Etter vår oppfatning er Statsforvalterens fremstilling av faktum om sjøfugl mangelfull og misvisende når 
det verken tas hensyn til, eller redegjøres for, de opplysninger som fremkommer i rapporten fra Akvaplan 
NIVA. 

 

I sin argumentasjon for innsigelsen legger Statsforvalteren videre stor vekt på de opplysninger som er 
presentert av Fiskeridirektoratet om gyteområder m.v. Vi viser til pkt 3.1 der vi påpeker at dette er 
misvisende opplysninger. 
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Det vi her har påpekt er faktafeil som Statsforvalteren er pliktig til å rette opp. Vi mener at det ikke kan 
være grunnlag for innsigelse dersom et korrekt faktum legges til grunn. Vi vil kontakte Statsforvalteren og 
anmode om at de faktiske feil i brev av 18. februar 2022 rettes og at innsigelsen trekkes. 

 

4. Konsekvensen av Bodø kommunes plikt til å legge rett faktum til grunn 

 

Uavhengig av Fiskeridirektoratets og Statsforvalterens reaksjoner på disse brevene er Bodø kommune 
forpliktet til å legge et riktig faktum til grunn for sin behandling av innsigelsene fra Statsforvalteren og 
Fiskeridirektoratet mot akvakulturområdet i Breisundet. 

 

Etter vår oppfatning må det legges til grunn at disse innsigelsene mangler nødvendig faktisk grunnlag. De 
kan ikke anses som saklig faktisk begrunnet. Bodø kommune er forpliktet til å behandle dem deretter. 

 

Bodø kommune kan derfor ikke benytte innsigelsene som en del av sin saklige begrunnelse i arealplansaken. 
Om Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren ikke trekker innsigelsene vil kommunen etter vår oppfatning 
være forpliktet til å bestride disse. 

 

 

Med vennlig hilsen 
SANDS Advokatfirma DA 

 

 

 

Halfdan Mellbye 

Partner | Advokat (H) 

halfdan.mellbye@sands.no 
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Kommentar fra LUKS til: 
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034. 
 
 
Bestemmelsen og retningslinjene ivaretar en forsvarlig organisering av varetransporten og 
dens behov for et levende næringsliv og sikkerhet for både sjåførenes arbeidsmiljø og myke 
trafikanter. Dette må også ivaretas hva gjelder skoler, barnehager etc. 
 
Hva angår varelevering i gågater så er det viktig at tidsreguleringen for varelevering i 
innenfor åpningstidene for forretningene. Eksempelvis vil det være slik at forretningene har 
åpningstid fra kl. 10.00 og utover, serveringssteder har ofte åpningstider som er på 
ettermiddagen. 
 
 
Generelt: 
All varetransport er en del av en transport. Lastebiler må ha vegbredde ved toveistrafikk på 
minimum 7, m., dette da bilene har bredder på opp mot 3,2 m med speil. Bredde på bilene er 
2,6m pluss speil. Dette innebærer at det må legges planer for vegbredde samt at varemottak og 
biloppstillingsplasser må følge regelverk som følger lengre ned i dokumentet.  
Varetransporten må legges inn i planen fra starten. Nødvendig areal må sikres slik at 
varetransport kan forgå forsvarlig hva angår myketrafikanter osv. Videre må sjåførenes 
arbeidsmiljø også være ivaretatt.  
 
Regelverket sier: 
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.  
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes 
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt. BVL er også dokumentet Arbeidstilsynet 
støtter seg på hva gjelder adkomst, plassering, utforming og organisering av arbeid for 
varetransporten. 
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil er 
lengde 12 m, semitrailer 17,5m og bil og henger 19,5m. Krav som ligger i TEK 17 for 
varemottak skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming. IK-Mat forskriften 
må følges når det gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om at i Arbeidstilsynets transportkampanje ble 20 meter satt som 
avstandsgrense.  For øvrig må transportveien må være fri for snø og is. I bransjens egen 
standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden inneholder 
offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. BVL og HMS 
beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.   
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17. 
 

Da tidligere TEK 10 ble endre hva angår varelevering/næringsbygg ble disse paragrafene 
flyttet slik til TEK 17. 
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Aktuelle paragrafer i TEK 10 finner du i TEK 17 slik: 

§ 8-5 er videreført som § 8-4. 

§ 8-8 og § 8-9 er slått sammen til § 8-8 slik: § 8-8 har blitt til tredje ledd, § 8-9 første og andre 
ledd er slettet, og tredje og fjerde ledd har blitt første hhv. andre ledd – men for at kravene til 
HC-parkering skal gjelde, må kommunen kreve HC-parkering i kommune- eller 
reguleringsplan. 

§ 12-14 er slettet. Tanken er at det skal være dekket av § 12-1 første ledd (planløsning 
tilpasset byggverkets behov) 

 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702 
§§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
§§ 2-18, Ferdsel og adkomst 
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier 
§§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser 
§§ 1 i Byggherreforskriften 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 
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0152 Oslo 
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Fra: Hans Marius Brekke[hans.marius.brekke@gmail.com]
Sendt: 18.02.2022 21:20:30
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: B7 - tomta- Tverlandet 

Hei

På vegne av Løding as sender vi følgende innspill på ny kommuneplan. Tomten var avsatt til N6 i 
kommunedelplan for tverlandet og er foreslått som bolig B7 i ny kommuneplan. Vi har fått utarbeidet en 
trafikkanalyse som ligger vedlagt. Vi mener at tomtens beliggenhet passer meget bra til 
småhusbebyggelse og tåler en god del mer enn 8 boenheter som foreslått. Den ligger meget sentralt på 
Tverlandet, kort vei til skole, nærsenter, kollektivtransport inkl tog. Trafikkanalysen konkluderer med at 
krysset inn til eiendommen må strammes opp og da tåler tomten en god del mer enn 8 boenheter. 

Tverlandet er en bydel i vekst og består av mye eneboliger, rekkehus men det mangler nyere leiligheter i 
forskjellige størrelser.

-- 
Mvh

Hans Brekke



 

 

Løding AS 
Trafikkanalyse B7-tomta, Tverlandet 
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 Sammendrag 

Denne trafikkanalysen er utarbeidet på oppdrag av Løding AS i forbindelse med en mulighetsstudie av B7-
tomta på Tverlandet i Bodø. Det er vurdert trafikale konsekvenser for to scenarier hvor det bygges enten åtte 
eller 16 boenheter innenfor planområdet. 

Turproduksjonsberegninger viser at området vil generere 36 daglige bilturer inn og ut av planområdet 
dersom det bygges åtte boenheter, og 62 bilturer for 16 boenheter. Med planlagt adkomst gjennom 
Tunnelveien er total ÅDT i avkjørselen estimert til å bli 74 for åtte nye boenheter, og 100 for 16 nye 
boenheter. Trafikkmengdene er så lave at de ikke vil ha betydning for trafikkavvikling verken til avkjørselen 
eller i krysset mellom Tverlandsveien og riksveg 80. 

Hovedutfordringen med den nye utbyggingen omhandler trafikksikkerhet. Med de nye trafikkmengdene som 
genereres, uavhengig av om det bygges åtte eller 16 boenheter, vil avkjørselen i Tunnelveien måtte bygges 
som et T-kryss og i praksis danne et X-kryss med avkjørselen inn mot eksisterende bensinstasjon. For å 
gjøre situasjonen i det nye krysset mer lesbar for trafikantene og avbøte for de nye trafikkmengdene bør det 
undersøkes om avkjørselen kan strammes opp inn mot bensinstasjonen på en måte som ikke hindrer 
vogntog. Det bør også tydeliggjøres vikepliktsforhold ved bruk skilt og vegoppmerking. Plassering av 
støyskjermer og busslommer må kontrolleres slik at siktkrav inn til avkjørsel i Tunnelveien imøtekommes, 
samtidig som busslommens utforming ivaretas. 

En alternativ avkjørsel gjennom eksisterende gang- og sykkelveg som knytter planområdet til Ørntuva er 
vurdert kort. En slik løsning omgår utfordringene som skapes ved Tunnelveien, men utløser nye krav til 
vegutforming som legger beslag på vesentlig mer areal langs gata enn det som brukes til veg i dag. Samtidig 
er selve koblingen inn mot planområdet utfordrende med tanke på høydeforskjeller og grunnforhold.  
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1 Innledning 
Denne trafikkanalysen er utarbeidet på oppdrag for Løding AS i forbindelse med at tidligere område N6 på 
Tverlandet i Bodø kommunes arealdel er endret til boligformål B7. B7-tomta er i utgangspunktet beregnet for 
småhusbebyggelse bestående av fire bygninger med to boligenheter hver. I tillegg til denne 
utnyttelsesgraden er det også vurdert trafikale konsekvenser av å øke antallet boenheter per bygning fra to 
til fire enheter for totalt 16 nye boenheter innenfor tomta. For sistnevnte alternativ vil størrelsene på hver 
boenhet variere fra 40 til 80 m2, hvor en hovedvekt av enhetene forventes å bli mellom 50 til 60 m2. 

Trafikkanalysen har vurdert trafikkavvikling, forhold for gående og syklende, trafikksikkerhet og 
kollektivtrafikk.  

1.1 Andre aktuelle planer 

 

Figur 1: Bodø kommunes arealdel nær planområdet. Gjeldende arealplan 2018-2030 til venstre (Bodø kommune, 2018), 
og forslag til arealdel 2022-2034 til høyre (Bodø kommune, 2021). Aktuelle områder med endret formål markert med 
fargekodede sirkler. 

Figur 1 viser endringer mellom gjeldende og planlagt arealdel for Bodø kommunes kommuneplan. B7-tomta 
som vurderes i denne trafikkanalysen er markert med blått i figuren. Det er ikke planlagt for andre endringer i 
arealbruk i umiddelbar nærhet av planområdet, men to planendringer vil få konsekvenser for trafikkmengder 
langs Tverlandsveien. I kommuneplanens arealdel 2022 til 2034 deles tidligere område N3 opp slik at 
ubebygde områder settes av boligareal B8 mens eksisterende næringsareal videreføres i BN4. Det aktuelle 
området har en rød markør på figuren. I tillegg endres området ved Løding barnehage til boligareal B9, vist 
med grå markør på figuren. Disse endringene tilrettelegger for henholdsvis 26 og åtte nye boenheter i form 
av småhusbebyggelse, og vil benytte Tverlandsveien som en del av tilkomsten. 
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1.2 Relevante normer og veiledere 

 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende arealdel for Bodø kommune for 2018 – 2030 nærmer seg å bli erstattet av ny arealdel for 2022 – 
2034. I begge planer vil planområdet falle under parkeringssone B, men kravet til antall parkeringsplasser 
per boenhet endres. I gjeldende arealdel er det som vist i figur 2 krav til 0,8 parkeringsplasser for boenheter 
med areal lik eller under 50 m2, mens større boenheter har krav til 1,2 parkeringsplasser (Bodø kommune, 
2018). I høringsutkastet for ny arealdel forenkles parkeringskravet for boliger til 1 parkeringsplass per 
boenhet som vist i figur 3 (Bodø kommune, 2021). Ved å sammenligne figur 2 og figur 4 ser man at kravet 
om 2 sykkelparkeringsplasser for boliger større enn 25 m2 også er uendret. Det sanne gjelder kravet om at 
minst 5% av antallet parkeringsplasser skal være utformet og reservert for forlytningshemmede. 

 

Figur 2: Krav til antall parkeringsplasser for boliger i Bodø under gjeldende arealdel (Bodø kommune, 2018). 

 

Figur 3: Krav til antall bilparkeringsplasser for Bodø i henhold til ny arealdel under høring (Bodø kommune, 2021). 
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Figur 4: Krav til antall sykkelparkeringsplasser for Bodø i henhold til ny arealdel under høring (Bodø kommune, 2021). 

Fra høringsutkastet til den nye arealdelen foreslås det at prosjekter med flere enn 15 boenheter skal etablere 
minimum én parkeringsplass for servicebiler o.l. Ved 45 boligenheter økes antallet med to ekstra plasser, 
samt ytterligere én parkeringsplass for hver 30. boenhet utover dette.  

 Kommunalteknisk norm 

Kommunalteknisk norm for Bodø kommune (Bodø kommune, 2020) gir føringer for utforming av nye veger i 
kommunen. For tekniske krav til utforming av avkjørsler viser normen til Statens vegvesens håndbok N100 – 
Veg og gateutforming. Behov for fortau, gangveg eller sykkelveg avklares med Teknisk avdeling i hvert 
enkelt tilfelle, men det oppgis at gående kan benytte kjørebanen i boliggater med lav trafikk og fartsgrense 
30 km/t. 

 Statens vegvesens håndbok N100 

Håndbok N100 (Statens vegvesen, 2019) gir føringer for utforming av veger og gater. Avkjørsler utgjør et 
alternativ til vegkryss med mildere krav til utforming og sikt dersom veglenken som kobles til primærvegen 
har tilstrekkelig lave trafikkmengder. Har derimot primærvegen ÅDT større 2000 samtidig som den tilkoblede 
veglenkens ÅDT er større enn 50 må avkjørselen utformes som et kryss. 

Generelt kan boliggater/boligveger anlegges som øvrige boliggater/boligveger dersom det er snakk om 
blindveger kortere enn 250 m eller sløyfer kortere enn 600 m. I begge tilfeller skal veganlegget utformes for å 
gi lave hastigheter, derav stilles det krav om at total vegbredde er mellom 3,5 og 4,5 m. 
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2 Dagens situasjon 
2.1 Planområdet 
Planområdet består av gbnr. 70/1105 på Tverlandet i Bodø kommune, og er en del av tettstedet Løding. 
Området ligger langs riksveg 80 og Tverlandsveien med boligbebyggelse på vestre og søndre side. De 
øvrige himmelretningene omkranser planområdet med en gang- og sykkelveg, mens planområdet i seg selv 
best beskrives som udyrket mark. Figur 5 viser planområdets plassering på kartet. 

 

Figur 5: Oversikt over planområdet plassering (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 
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2.2 Vegnett 
Planområdet kobling til omkringliggende veganlegg er planlagt via Tunnelveien som er vist på figur 6. 
Tunnelveien er i dag en enkel avkjørsel som forbinder Tverlandsveien og ni boenheter fordelt på fire 
rekkehus, to tomannsboliger og én enebolig. 

 

Figur 6: Detaljbilde for planområdet og omkringliggende veger (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 

Videre fra Tunnelveien kan trafikanter reise via Tverlandsveien mot Tverlandet skole og Tverlandshallen 
eller videre mot Saltstraumen. Denne vegen har en fartsgrense på 30 km/t fra planområdet og fram til 
Tverlandet skole er passert. Videre sør økes fartsgrensen til 50 km/t. Riksveg 80 leder trafikanter naturlig fra 
planområdet til Løding senter og de øvrige områdene som i kommuneplanens arealdel er satt av til 
sentrumsformål. På denne strekningen er farten begrenset til 50 km/t. Riksvegen er også forbindelsen til 
Bodø i vest og Fauske i øst hvor fartsgrensen økes til henholdsvis 80 km/t og 70 km/t etter at bebyggelsen er 
passert. Fra figur 7 kan man se at både Tunnelveien og Tverlandsveien er kommunale veger samtidig som 
det finnes flere private veger i umiddelbar nærhet til planområdet.  



Trafikkanalyse B7-tomta, Tverlandet 

 
  
Oppdragsnr.: 52101150   Dokumentnr.: TRS-RAP-01   Versjon: 1 
  

2022-02-18  |  Side 10 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\521\01\52101150\5 arbeidsdokumenter\55 trafikk\rapport\trafikkanalyse_b7-tomta.docx 
 

 

Figur 7: Dagens vegnett ved planområdet hentet fra NVDB (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 

2.3 Trafikkmengder 
Trafikkmengdene i området hentes fra data registrert i NVDB (Nasjonal VegDataBank) og med suppleringer 
tellinger gjort av Bodø kommune. Data registrert i NVDB er vist på Figur 7, og viser to nyere registreringer fra 
2020 basert på skjønn langs riksveg 80, samt en eldre registrering fra 2008 langs Tverlandsveien. For eldre 
trafikkdata må gyldigheten av dataene vurderes grundig før de eventuelt kan benyttes i dag. I 2008 var ikke 
den nye fylkesvegen lenger øst bygget, og Tverlandsveien utgjorde en rolle som riksveg. Derfor er det hentet 
inn supplerende data med nyere trafikkregistreringer som bedre representerer Tverlandsveien i dag. 

I november 2019 gjennomførte Bodø kommune trafikktellinger blant annet ved Tverlandsveien. Et av 
tellepunktene var ca. 700 sør for planområdet og ble utført rett nord for Fitjanveien. Denne registreringen 
resulterte i en ÅDT lik 2077 med 1,94 % tungtrafikkandel for arbeidsdager. Ved planområdet i dag forventes 
det en noe høyere verdi. For å gjenspeile noe av usikkerheten i tallverdien rundes ÅDT-en opp til 3000 med 
tungtrafikkandel 2 %. Disse verdiene er også lagt inn på figur 8 og vurderes til å gi et riktigere bilde av den 
reelle trafikksituasjonen ved krysset enn den gamle registreringen i NVDB. 
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Figur 8: Trafikkmengder ved planområdet. Tallverdier fra NVDB og Bodø kommunes trafikktellinger (bakgrunnskart fra 
Statens kartverk). 
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2.4 Trafikkulykker 
De siste ti årene har det skjedd fire trafikkulykker i nærheten av planområdet, hvorav én nylig fant sted i 
lyskrysset mellom Tverlandsveien og riksveg 80. Alle ulykkene med overordnede detaljer er vist på figur 9, 
hvor den mest aktuelle ulykken er markert med rødt. Denne ulykken fant sted klokka 17, torsdag den 10. 
oktober med dagslys på bar asfalt som følge av en venstresvingebevegelse. Det er ikke funnet tegn på at 
selve kryssets utforming skal innebære unormalt høy risiko for ulykker.  

 

Figur 9: Registrerte trafikkulykker nær planområdet de siste ti årene. Data hentet fra NVDB (bakgrunnskart fra Statens 

kartverk). 
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2.5 Forhold for gående og syklende 

 

Figur 10: Eksisterende gang- og sykkelveg, samt fortau og gangfelt (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 

Eksisterende gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt er vist på figur 10. Gang- og sykkelvegen langs 
Tverlandsveien skaper en kontinuerlig forbindelse fra planområdet til Tverlandet skole før den ender ved 
Oddan. Her finnes også flere gangfelter som forbinder de øvrige boligområdene til gang- og sykkelvegen. 
Langs riksveg 80 er det tosidig gang- og sykkelveg fra planområdet til sentrumsområdet. Også riksvegen har 
flere krysningspunkter i form av signalregulerte gangfelter. Vestover følges riksvegen av gang- og sykkelveg 
helt fram til Bodø, og nordover strekker den seg til Hopen. Rett nord for planområdet ligger også et kortere 
strekke med gang- og sykkelveg som ender i vegen Ørntuva. Kortere strekk med fortau binder gang- og 
sykkelanlegget sammen og muliggjør koblinger til øvrige boligfelt og spredte busslommer. 
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2.6 Kollektivtrafikk 

 

Figur 11: Kollektivforbindelser i umiddelbar nærhet til planområdet (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 

Planområdet har i dag god kollektivdekning med korte avstander til holdeplasser. Bussholdeplass Tverlandet 
ligger primært langs Bodøveien ca. 100 m avstand fra avkjørsel til planområdet, med sekundære 
busslommer plassert rett ved avkjørselen til planområdet. I tillegg ligger Tverlandet stasjon ca. 400 m fra 
nevnte avkjørsel. Holdeplassenes rutetilbud er illustrert på figur 11 og utgjøres av følgende ruter: 

• Bybussrute 4: Tverlandet – Løpsmarka. 
• Regionbussrute 100: Bodø Lufthavn – Fauske. 
• Regionbussrute 200: Bodø Lufthavn – Halsa. 
• Regionbussrute 300: Bodø Lufthavn – Beiarn. 
• Lokalbussrute 518: Mjønes – Tverlandet. 
• Lokalbussrute 526: Høgåsen – Saltstraumen. 
• Lokalbussrute 528: Tverlandet – Vatnet. 
• Lokaltog 79: Bodø – Rognan/Mosjøen. 
• Regiontog 71: Bodø – Trondheim. 

Betjeningsgraden av holdeplassene vil naturligvis variere mellom de ulike rutene. Bybussen har flest 
avganger med 1-4 avganger i timer i hver retning på hverdager. Region- og lokalbussene har 3-5 daglige 
avganger i hver retning på hverdager. Togrutene har til sammen 8-10 daglige avganger i hver retning. 
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3 Fremtidig situasjon 
3.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 12: Eksempel på mulig utforming av boliger. 

Tiltaket består av utbyggelse av boligenheter som forbindes til Tverlandsveien gjennom en forlengelse av 
Tunnelveien. Mulig utforming er illustrert av figur 12. Det vurderes å bygge enten åtte eller 16 boenheter 
innenfor planområdet med noe varierende størrelse på boenhetene: 

• Ca. 25% av boenhetene: 40 m2 
• Ca. 50% av boenhetene: 50-60 m2 
• Ca. 25% av boenhetene: 70-80 m2 

Planlagt parkeringsdekning er minimum 1 parkeringsplass per boenhet samt plass for servicebil. 

Totalt utgjør dette enten ca. 450 m2 og 8 parkeringsplasser for åtte boenheter eller ca. 900 m2 og 17 
parkeringsplasser for 16 boenheter. Ved å tilrettelegge én parkeringsplass for forflytningshemmede vil 
parkeringskravet for biler i ny arealdel være oppfylt for begge scenarioene. Sammenlignet mot gjeldende 
arealdel er 8 parkeringsplasser akkurat nok for 8 boenheter hvorav halvparten er 50 BRA eller mindre, mens 
alternativet med 16 boenheter har en plass mer enn det gjeldende kravet. Dersom det i tillegg anlegges 
enten 16 eller 32 sykkelparkeringsplasser vil parkeringskravene til kommunen være tilfredsstilt. 



Trafikkanalyse B7-tomta, Tverlandet 

 
  
Oppdragsnr.: 52101150   Dokumentnr.: TRS-RAP-01   Versjon: 1 
  

2022-02-18  |  Side 16 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\521\01\52101150\5 arbeidsdokumenter\55 trafikk\rapport\trafikkanalyse_b7-tomta.docx 
 

3.2 Turproduksjon og trafikkmengder 
For å forutsi belastningen som vil påføres på vegnettet som følge av utbyggingen av planområdet er det 
estimert turproduksjon basert på reisevaneundersøkelser og befolkningsdata. Det anses som en rimelig 
antagelse at de nye boenhetene vil generere tilsvarende trafikkmengder som øvrige husholdninger i 
nærområdet.  

I den nyeste reisevaneundersøkelsen er antallet daglige reiser for første gang under 3 turer per dag siden 
undersøkelsene startet i 1984. I nesten 40 år har antallet daglige reiser ligget mellom 3 til 3,3 turer, men i 
den nyeste undersøkelsen som i stor grad har vært nettbasert har antallet daglige reiser blitt registrert til 2,82 
(Transportøkonomisk institutt, 2021). Dermed er det grunn til å tro at det faktiske antallet turer fremdeles 
ligger nærmere 3 turer. Med den nye innsamlingsmetoden med mer egenrapportering forventes det at en 
andel av de kortere turene ikke fanges opp fordi at man ikke tenker på at dette også gjelder som turer. 
Derimot har reisemiddelfordelingen forholdt seg jevn over undersøkelsesperiodene, og antallet bilførere i 
nyeste undersøkelse er registrert som 53 %. For planområdet som ligger et stykke utenfor byområdene kan 
de mest relevante reisevanestatistikkene hentes fra undersøkelsen som ble utført i 2013/14, og i denne 
undersøkelsen er antallet reiser som bilfører i Bodø 55 % (Transportøkonomisk institutt, 2014). Ved bruk av 
disse antagelsene kan trafikkmengdene per person estimeres med formelen nedenfor: 

𝐵𝑖𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 = 3,3
𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑟

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛
∗ 0,55

𝑏𝑖𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟

𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒
= 1,82

𝑏𝑖𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛
 

Befolkningsdata er hentet fra Statistisk sentralbyrå sin tidsserie 11509 og 11345 med nyeste tilgjengelig data 
for Bodø, altså fra 2020. Antallet personer som bor i bestemte boligtyper (SSB, 2020a) og antallet boenheter 
per boligtype (SSB, 2020b) er gjengitt i tabell 1. Disse verdiene er lagt til grunn for å beregne hvor mange 
personer som bor i hver boligtype. 

Boligtype Befolkning Boenheter Befolkning per boenhet 
Antall Andel [%] Antall Andel [%] Antall 

Enebolig 23252 44,2 9235 37,2 2,52 
Tomannsbolig 6762 12,8 2787 11,2 2,43 
Rekkehus, kjedehus, 

andre småhus 
10147 19,3 4769 19,2 2,13 

Boligblokk 10371 19,7 6369 25,6 1,63 
Annen boligbygning 2109 4,0 1674 6,7 1,26 

Tabell 1: Befolknings- og boligstatistikk over Bodø kommune i 2020 (SSB, 2020). 

Først estimeres trafikkmengdene for eksisterende bebyggelse bestående av én enebolig, fire boenheter i 
tomannsboliger, og fire boenheter i rekkehus. Fra tabell 1 fremgår det at den eksisterende bebyggelsen 
statistisk sett vil bestå av 20,7 personer. I realiteten vil dette selvfølgelig være et heltall, men i estimeringen 
av turproduksjon forventes det at beboerne vil ha samme oppførsel som 20,7 gjennomsnittspersoner. Med 
1,82 forventede bilturer per gjennomsnittsperson bidrar eksisterende bebyggelse med 38 turer per døgn. 

I tilfellet med bebyggelse av åtte boenheter er det planlagt fire bygninger med to boenheter hver. Ved å 
legge antagelser om tomannsboliger til grunn forventes det i snitt at en slik utbygging med antagelsene 
ovenfor vil generere 36 daglige turer. Dersom det derimot bygges 16 boenheter vil bygningsmassen bestå av 
fire bygninger á fire boenheter. Verken kategorien boligblokk eller småhus gir en helt passende beskrivelse, 
men det mer konservative anslaget fra småhus vil bedre fange opp øvrige trafikkmengder som benytter 
avkjørselen i form av servicebiler og gjester. Med kategorien småhus som utgangspunkt forventes det at 
utbyggingen vil generere 62 turer per døgn. 
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Estimerte trafikkmengder som følger av utbygging av planområdet er oppsummert i tabell 2. Her er også 
makstime trafikkmengde vist som 16 % av estimert ÅDT rundet opp til nærmeste hele tall, som tilsvarer 
forventet trafikkmengde mellom klokken 15:30 og 16:30 på boligveger (Statens vegvesen, 1989). 

Scenario Estimert ÅDT Makstimetrafikk 
8 boenheter 36 6 
16 boenheter 62 10 

Tabell 2: Estimert turproduksjon fra planområdet avhenig av antall boenheter. 

Ved å inkludere de eksisterende boligene som benytter Tunnelveien som avkjørsel blir den totale 
trafikkmengden på avkjørselen som vist i tabell 3. Også her er makstimetrafikken rundet opp til nærmeste 
heltall vist for hele avkjørselen. 

Scenario Estimert ÅDT Makstimetrafikk 
9+8 boenheter 74 12 
9+16 boenheter 100 16 

Tabell 3: Trafikkmengder på avkjørselen mellom Tunnelveien og Tverlandsveien. 

3.3 Trafikkavvikling 
Som illustrert av Figur 13 flyter trafikken langs riksveg 80 og Tverlandsveien generelt bra i dag. Det er ikke 
sannsynlig at utbyggingen av verken åtte eller 16 boenheter i planområdet vil gi en overbelastning av 
trafikkavviklingen. Tverlandsveien har i dag en lavere trafikkmengde enn før 2010 da vegen var klassifisert 
som riksveg. Den er også forkjørsregulert slik at trafikk fra Tunnelveien må vike og begrenser kødannelse på 
Tverlandsveien, samtidig som lyskrysset ved riksveg 80 burde skape tilstrekkelige lommer for påkjøring fra 
Tunnelveien. Tegn på kapasitetsproblemer ville gjort seg gjeldende før en økt trafikkmengde på 10 kjøretøy i 
timen eventuelt hadde overbelastet krysset. 

 

Figur 13: Typisk trafikk og gjennomkjøringshastighet ved krysset mellom Tverlandsveien og riksveg 80 (hentet fra 
Google Maps). Situasjon typisk for mandager klokken 08:00 og 15:00. 
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3.4 Trafikksikkerhet 
Risiko i trafikken utgjøres av eksponering og konsekvensen av uønskede hendelser. Alle tiltak som bidrar til 
å generere større trafikkmengder vil bidra til å øke eksponeringen og skape en større risiko. Som avbøtende 
tiltak må enten eksponeringen eller konsekvensene forbundet med risikoen reduseres. I den planlagte 
utbyggingen av planområdet forventes relativt beskjedne trafikkmengder, men sett i sammenheng med 
eksisterende trafikkmengder og utformingen av kjøreadkomsten inn mot området stilles det konkrete krav til 
fra kommunen og vegvesenet. 

 Avkjørsel til planområdet 

Dagens utforming av eksisterende avkjørsel møter ikke krav til utforming for verken fremtidige eller 
eksisterende trafikkmengder. Fra figur 14 er det tydelig at avkjørselen mangler hjørneavrunding i henhold til 
håndbok N100 og nedsenket kantstein som beskrevet av kommunal teknisk norm for Bodø. Dette gjør 
svingebevegelser inn og ut av avkjørselen mer krevende enn nødvendig samtidig som manglende ledelinjer 
gjør avkjørselen vanskeligere å lese. Uavhengig av hva som skjer med planområdet så bør avkjørselen 
strammes opp. Med den fremtidige utbyggingen av planområdet, uavhengig av om det etableres åtte eller 16 
boenheter, vil trafikkmengden overskride 50 ÅDT. Dermed stilles det krav om at avkjørselen må utformes 
som et T-kryss i henhold til håndbok N100.  

 

Figur 14: Dagens utforming av avkjørsel fra Tverlandsveien til Tunnelveien (Google Street View). 

Konsekvenser av å utforme avkjørselen som T-kryss vil innebære strengere krav til sikt og arealbruk. 
Siktkravene i T-kryss illustreres av figur 15 og avhenger av trafikkmengdene på sekundærvegen, altså fra 
avkjørselen. Ved ÅDT lavere enn 100 er 4 m fra Tverlandsveiens kantlinje til sjåførenes øyepunkt 
tilstrekkelig, mens ved høyere trafikkmengder skal det benyttes 6 m. Turproduksjonsberegningene viser at 
utbygging av 16 boenheter innenfor planområdet mest sannsynlig vil gi en total trafikkbelastning lik 100 ÅDT. 
Avhengig av atferden til eksisterende og fremtidige beboere som benytter avkjørselen er det meget mulig at 
en fremtidig sammensetning av beboere i en periode vil generere over 100 ÅDT. Ved utbygging av 16 
boenheter bør derfor 6 m avstand legges til grunn som siktkrav når avkjørselen utformes som T-kryss. I 
tillegg økes siktlengden ut på primærvegen med 20 % sammenlignet med avkjørsler som ikke utformes som 
T-kryss. Konkret for denne avkjørselen så blir den eksisterende støyskjermen på sør-vest siden etter alt å 
dømme et sikthinder. I så fall må høyden reduseres eller så må støyskjermen trekkes utenfor sikttrekanten. 
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Figur 15: Sikttrekant i T-kryss i henhold til håndbok N100 (Statens vegvesen, 2021). 

I tillegg stilles det krav til hjørneavrundingen i T-kryss, uavhengig av om det bygges ut åtte eller 16 
boenheter. Siden avkjørselen ligger på et strekke som binder sammen gang- og sykkelveger forventes det 
en del myke trafikanter som bør ivaretas med hjørneavrunding som enkelkurve. Nøyaktig utforming vil 
avhenge av bredde på Tverlandsveien, bredde på Tunnelveien, og hvilken kjøremåte som tillates for det 
dimensjonerende kjøretøyet. Med tanke på avkjørselens korte avstand til det signalregulerte krysset ved 
riksveg 80 skal det ikke være mer enn fire biler som venter på grønt lys langs Tverlandsveien før kjøremåte 
C blir hindret. Det er heller ikke ønskelig at kjøretøy som skal svinge av til avkjørselen venter på at kjøretøy i 
motsatt kjøreretning skal få grønt lys og flytte seg slik at det skapes tilbakeblokkeringer i krysset. Dermed bør 
kjøremåte B benyttes som illustrert i figur 16. Med anslagsvis 4,5 m bredde på Tunnelveien og 7 m bredde 
på Tverlandsveien blir nødvendig radius på hjørneavrundingen 12 m for en lastebil med kjøremåte B 
(Statens vegvesen, 2014). Denne utformingen vil komme i konflikt med eksisterende busslomme. 

 

Figur 16: Dimensjonerende kjøremåter i henhold til håndbok N100 (Statens vegvesen, 2021). 

Kjøremåte A Kjøremåte B Kjøremåte C 
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 Avkjørsel til bensinstasjon 

 

Figur 17: Avkjørsel til bensinstasjon i 2018 (Norge i bilder). 

Avkjørselen til planområdet bør også ses i sammenheng med avkjørselen til bensinstasjonen sør for det 
signalregulerte krysset. Figur 17 viser utforming av veganlegget i 2018 før gang- og sykkelvegen på 
vestsiden av Tverlandsveien ble bygget, og illustrerer godt bredde og øvrig utforming av begge avkjørslene. 
Det er kort avstand mellom avkjørslene, og utbygging av planområdet medfører at begge avkjørslene blir 
utformet som T-kryss slik at det dannes et skjevt X-kryss. Generelt sett har X-kryss større ulykkesrisiko da 
flere bevegelser kommer i konflikt slik figur 18 viser. I tillegg kommer konfliktpunkter mellom myke trafikanter. 
Situasjonen forverres av at krysset får smått forskjøvne armer med veldig ulik bredde. Gang- og sykkelvegen 
på sørsiden av vegen får en lang krysning over avkjørselen med unaturlig forbindelse mellom anlegget i sør 
og krysset ved riksveg 80. Det hjelper ikke at trærne ved krysset skjuler myke trafikanter som skal krysse 
avkjørselen. En oppstramming av denne avkjørselen ville skapt en enklere situasjon, men det må i så fall 
gjøres på en måte som ivaretar plassbehovet til vogntog. Begge avkjørslene i krysset bør derimot 
tydeliggjøre vikeplikten ved å sette opp skilt og etablere vikelinjer. 

 

Figur 18: Konfliktpunkter i T-kryss og X-kryss illustrert i håndbok V121 (Statens vegvesen, 2014). 
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 Myke trafikanter 

Myke trafikanter har umiddelbar tilgang til gang- og sykkelveg eller fortau ut fra planområdet. Det er også 
planlagt for ytterligere tilkoblinger til gang- og sykkelvegen i nord for å skape tilkomst fra flere sider. 
Avkjørselen fra Tverlandsveien til planområdet vil ha trafikkmengder som ikke forutsetter øvrige tiltak for 
myke trafikanter. Det eksisterende gang- og sykkelanlegget har gode forbindelser til de fleste aktuelle 
reisemål, men fra planområdet blir det en liten omveg for å krysse over til busstoppen Tverlandet Sør. Det er 
lagt opp til krysning av Tverlandsveien via signalregulerte gangfelt ved riksveg 80, eller ved bruk av ordinært 
gangfelt ved Grindveien, noe som vil fremprovosere noe villkrysning. Flere gangfelt for å korte ned rundturen 
fremstår ikke som en god løsning. En alternativ, men dyr løsning ville være å flytte busslommen på østsiden 
av Tverlandsveien sørover forbi Grindveien som vist på figur 19 slik at flere boliger får en naturlig rute over 
eksisterende gangfelt 

 

Figur 19: Eksisterende plassering av busslomme og gangfelt, samt forslag til fremtid plassering av busslomme 
(bakgrunnskart fra Statens kartverk). 
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3.5 Vurdering av situasjonsplan 
Med bakgrunn i utfordringene beskrevet i de foregående kapitlene er det foretatt en enkel vurdering av en 
alternativ adkomst. Som illustrert på figur 20 er det mulighet for å koble planområdet til eksisterende gang- 
og sykkelveg på nordsiden av planområdet for å skape en forbindelse til Tverlandsveien via Ørntuva og 
Sjøveien. Denne adkomstvegen fjerner problemet med oppgradering av avkjørselen i Tunnelveien og unngår 
at det skapes flere konflikter så nærme et viktig kryss. Utfordringen med villkrysninger på Tverlandsveien i 
forbindelse med busslommen på motsatt side av avkjørselen kan også reduseres dersom myke trafikanter 
kun ledes ut på gang- og sykkelanlegget og ikke gjennom Tunnelveien. En slik utforming oppfordrer til bruk 
av det signalregulerte gangfeltet uten at det blir en omveg for å nå busslommen. 

 

Figur 20: Alternativ adkomst til planområdet (bakgrunnskart fra Statens kartverk). 

En alternativ adkomst gjennom Ørntuva byr likevel på tydelige utfordringer. I dag er gata en blindveg som er 
nesten nøyaktig 250 m lang og omtrentlig 4 m bred. All forlengelse av gata som ikke danner en sløyfe vil 
gjøre at gata ikke lenger kan klassifiseres som øvrig boliggate. For å oppfylle krav til overordnede boliggater 
må vegbredden utvides til minimum 5,5 m, samtidig som det kan bli behov for fortau som vil ta ytterligere 
arealbeslag. En økt trafikkmengde vil også medføre mer støy gjennom gata. Det er heller ikke åpenbart 
hvordan en eventuell kobling til planområdet burde utformes da området er preget av ugunstige 
høydeforskjeller og mye marine avsetninger. Man risikerer også at vegen vil sette uønskede begrensninger 
for hvordan boligene kan plasseres innenfor planområdet. En grundigere gjennomgang, fortrinnsvis supplert 
med befaringer, bør gjøres før man eventuelt går videre med et slikt alternativ. 
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Uttalelse:  

Området Fatvåg og Foldnaust gjøres om til LNFR spredt fritidsbebyggelse. 100 meters byggegrense i 

strandsonen fravikes med funksjonell strandsone uten fastsatt byggegrense mot sjøen. 



Fra: Marit Skogsholm[marit_skogsholm@hotmail.com]
Sendt: 20.02.2022 23:35:27
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 2020/5962 

Breisundet, Helligvær.
Er grunneiere på Lille Ertnøy (tilhører eiendom 1804-6/8)  som er en av øyene langs området som nå 
vurderes til oppdrettsformål i Breisundet.
Har periodevis beitedyr gående på øya, og har behov for å legge til ved, og til å ha tilsyn langs med øya 
med båt.
Utover dette ser vi ikke at et anlegg i området påvirker hverken for vår drift eller våre beitedyr.
Som fastboende og næringsdrivende, stiller vi oss positive til utvikling i området.
Mvh
Tommy Ingebrigtsen og Marit Skogsholm



Fra: May-Lill[maylillr@gmail.com]
Sendt: 20.02.2022 13:05:54
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Merknad/uttalelser ved Gnr. 57/Bnr. 51 2020/5962 

Vi ønsker å komme med en uttalelse på Gnr. 57/Bnr. 51

I februar 2016 kjøpte vi tomten av Mestergruppen Eiendom AS. Området var regulert til 
fritidsbebyggelse. Vi var/er tre eiere som så potensialet til å bruke tomten til å bygge naust, drivhus eller 
lignende. 

I forslaget til ny kommuneplan pkt. 2.2.3 står det at: "Fremtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom 
kommune, innbygger, næringsliv, institusjoner og frivillige. Bodøsamfunnet skal være attraktivt å bo og 
leve i. Det skal ikke bare være fokus på sentrum, men også legges til rette for at kommunen har 
levedyktige bygder og øysamfunn."

Vi mener at det vil være i tråd med hensynet til samarbeid mellom kommune og innbygger, og hensynet 
til levedyktige bygder å tillatte at denne tomta får oppført naust. Vi skjønner godt at det ikke er ønskelig 
at det etableres et "hyttefelt" midt i mellom bolighusene her, og kan godt akseptere et reguleringsformål 
som utelukker oppføring av hytter. Vi mener likevel at det vil passe godt inn i området å oppføre naust 
og aksepterer gladelig å oppføre naustene i samme stil som eksisterende naust. Vi mener at oppføring av 
naust på denne tomta vil føye seg godt inn i områdets helhet og langt på vei pynte opp området. 
Samtidig vil tilførselen av trafikk bli minimal - det er kanskje snakk om en kjøretur for båtutsett på våren 
og en mot høsten. 

Vi ønsker å påpeke at oppføring av naust utgjør et svært beskjedent inngrep i områdets utseende og 
bruk, og at dette står i skarp kontrast til industriarealet på Ner-Nystad som etter noen få måneders drift 
har medført mye støy i form av tung anleggstrafikk, sprengning, hakking og utsetting av brakker og annet 
rot som passer særdeles dårlig inn i områdets helhet. Det fremstår en smule paradoksalt dersom et par 
naust skulle være til fortrengsel for områdets karakter mens et tungt industriområde ikke skulle være 
det.

Dersom kommunens plan skal ha noen hensikt mener vi at kommunen burde fjerne industriformålet på 
gnr/bnr 58/19 og gjøre også dette arealet til LNFR. Det at dette området blir brukt til tung industri med 
støy, støv og visuell forsøpling i form av industrielt rot, brakker og annet skrot, er både sjenerende for 
beboerne og svært lite forenlig med områdets helhetlige karakter. 

Hilsen eierne

Remon Rademaker, Laila Langseth og May-Lill Løkaas Ellingsen

Mail til May-Lill Løkaas Ellingsen: mayll@online.no

Mail til Laila Langseth: laila.langseth@online.no

mailto:mayll@online.no
mailto:laila.langseth@online.no
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Merknad til høring kommuneplanens arealdel (KPA), eiendom 49/2. 

 

Bodø kommune har iht. bystyrets vedtak desember 2021, lagt ut forslag til ny KPA for perioden 2022 – 

2034. Byggproffen AS har følgende merknad til eiendom 42/9 i foreslått KPA. 

 

Byggproffen AS har pr. dags dato opsjon på eiendom 42/9. Eiendommen er i gjeldende KPA avsatt til 

framtidig boligbebyggelse. I høringsforslaget til ny KPA 2022-2034 er denne eiendommen med flere 

tilgrensende eiendommer på skeid, nå foreslått avsatt til LNFR.  Tiltak for landbruk, reindrift og 

gårdtilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 

Byggproffen AS ønsker at eiendom 42/9 skal videreføres som framtidig boligbebyggelse i ny KPA for 2022-

2034. Begrunnelsen er som følger: 

Eiendommen 42/9 ligger innenfor området kommunen har definert som byutviklingsområde, sone B. 

Eiendom grenser til etablerte boligområder i nord og øst, med regulert vei som tilgrensende formål i nord. 

Det er flere skoler og universitet i kort avstand til eiendommen. Området har vært definert som framtidig 

boligformål i kommuneplanen gjennom de siste 3 planperiodene om ikke lengre. Sett i lys av utviklingen 

gjennom de siste årene i reguleringsområdet Mørkved Sør, vil det være naturlig å åpne opp dette området 

for videre boligutvikling. Her kan man nevne ny skole i Mørkvedbukta, planlagt handelssted gjennom 

Mørkved handlespark. 

 

Området ligger øst for utbyggingsområdet rundt Gamle Kongsvei og Sjøåsan. Området er et naturlig 

«neste» område å åpne for boligbygging.  

Selv om kommunen ikke ønsker at det tilrettelegges for nye større utbyggingsområder som kommer i 

konflikt med, eller i konkurranse med utbyggingen av ny bydel på flyplassområdet eller prinsippet om 

kompakt byutvikling, vil det fremdeles være behov for boligreserve på Mørkved innenfor sone B 

(byutviklingsområde). 

Det å beholde områder allerede vurdert som naturlige boligområder og som er og har vært avsatt i 

tidligere samt gjeldende KPA for boligbygging, vil ikke være i konflikt med    

målsettingen om bygging av en kompakt by og miljø- og klimamål for kommunen generelt.  

 

 
området og tilgrensende bebyggelse 
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Det er stort behov for nye boliger i Bodø. Selv om det etter hvert vil bygges mye i ny bydel, vil det 

fremdeles være behov for boliger innenfor byutviklingsområdet på Mørkved. Ikke alle ønsker å bosette 

seg sentrumsnært og søker andre kvaliteter. Nyskapende områder med sterk identitet kan også skapes 

utenfor sentrumskjernen, da fortrinnsvis innenfor byutviklingsområdet hvor det allerede er utviklet gode 

infrastrukturer, god kollektivdekning, skoler, barnehager og lokale sentrumsområder og møteplasser.  

 

Det er et ønske å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med innslag av fellesfunksjoner på 

planområdet, da dette miljømessig er bedre enn frittliggende småhusbebyggelse som skaper mer 

bilkjøring per boenhet. Eier av tomt ønsker å lage boliger for folk i alle aldersgrupper, blant annet eldre 

med små enheter i et tun-felleskap. Vi mener derfor at en utvikling av dette området vil støtte under en 

god fortettingspolitikk og gi en god og bærekraftig utbygging for fremtiden.  

 

Eiendommen er på til sammen 30000 m² og i høringsforslaget avsatt til LNFR i sin helhet. Vi mener at 

innenfor dette området er det begrenset med areal som egner seg til landbruk. Ca litt over 20 000 m² er 

kupert terreng hvor arealet ikke er egnet eller blir brukt til landbruk, mens litt over 9000 m² kan se ut som 

mark som blir dyrket/slått. Området innenfor røde linjer viser eiendommen og hvor mye som som blir 

dyrket/slått i dag. Ved en eventuell utbygging av eiendommen vil en ivareta området som dyrkes/slåes og 

bygge på området med skog, både i nordre og søndre del av eiendommen. Tilgrensende eiendommer i øst 

og sør har også ønske om å utvikle de deler av eiendommene som ikke er dyrket/slått, til boligformål.  

 

 

 
 

Det er i forbindelse med rulleringen av KPA blitt sagt at det skal legges til rette for at flere enn de 

største utbyggeren/aktørene skal kunne bidra til å bygge boliger i Bodø, dette gjenspeiles i liten 

grad i forslaget til ny KPA. Det er i dette området at nye boliger vil bygges i påvente av oppstart 

av bygging av ny by ny flyplass og her er det mulig for de litt mindre utbyggeren å få tilgang på 
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arealer. Dette i tillegg til at det er en fornuftig videreføring av allerede eksisterende 

boigbebyggelse i området.  

 

Med bakgrunn i overnevnte oppfordres kommunen til å videreføre boligformålet i KPA 2022-

2034. 

 

 

For Byggproffen AS 

 
Tove Ovesen, sivilarkitekt 

MG arkitekter AS 



Fra: Mikael Rönnberg[mikael@ronnberg.no]
Sendt: 20.02.2022 23:27:26
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];Ingvild 
Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no];fmnoosk@statsforvalteren.no[fmnoosk@statsforvalter
en.no];Hege[gundersen.hege@gmail.com];
Tittel: Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2022-2034, saksnummer 2020/5962 

Hei

Vedlagt som PDF er Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2022-2034, saksnummer 
2020/5962, fra beboere og eiere av eiendommer i Steinvollveien samt andre interessenter.

Totalt 44 signaturer, hvorav 37 eiere av eiendommer og 7 andre, inkludert et mailvedlegg fra 
Susanne Blix-Forseth

Med vennlig hilsen

Mikael Rönnberg & Hege Gundersen

















Fra: Susanne Blix-Forseth s.forseth@hotmail.com
Emne: Re: Høringsinnspill KPA 2022-2034
Dato: 20. februar 2022 kl. 19:41

Til: Mikael Rönnberg mikael@ronnberg.no

Hei!
Jeg støtter høringsuttalelsen! Fra jeg ble født har jeg vokst opp i Steinvollveien 40, og er derfor totalt uenig i at det skal komme
opp bebyggelse - rett framfor stuevinduet i barndomshjemmet.  

Mvh Susanne Blix-Forseth 
F. 070397
Tlf. 99267228

Sendt fra min iPhone

19. feb. 2022 kl. 18:34 skrev Mikael Rönnberg <mikael@ronnberg.no>:

Hei!

Viser til samtale med Hege.

Slik ser høringsinnspillet ut.

Kom gjerne med synspunkter! (Forsiden er ikke en del av uttalelsen)

Og så blir vi veldig glade hvis du kunne tenke deg å skrive under dette sammen med
oss og andre naboer i Steinvollveien.

Vi tar i tilfelle en runde med fysisk signering på søndag em. :-)

Mvh Mikael & Hege

Høringsinnspill 
naboer-kopi.pdf

mailto:Blix-Forseths.forseth@hotmail.com
mailto:Blix-Forseths.forseth@hotmail.com
mailto:R%C3%B6nnbergmikael@ronnberg.no
mailto:R%C3%B6nnbergmikael@ronnberg.no


Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Misvær Grunneierlag SA 

 

Navn: Misvær Grunneierlag SA 

Adresse: 8100 Misvær 

Epost: misvar.grunneierlag@gmail.com 

Dato: 07.02.2022 08:18:45 

Hvem representerer du?: Organisasjon  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

I forbindelse med revidering av Bodø Kommunes arealplan har vi blitt oppmerksom på at området 

"Øyran" i Misvær har fått status som TK 13 Bevaring Naturmiljø. Området her som ligger under vann 

ved flo består av sand. Dette området har alle hovedbruk på gårdene 226,227 og 228 rettigheter til å 

hente ut sand og leire til eget bruk j.fr de gamle utskiftingene fra 1800/1900 tallet. Tidligere ble 

området grabbet fra. I tillegg ble det i jordskiftesak 1800-1987-0013 avsagt dom at gården Mohus, 

212, også har disse rettighetene. Vi ønsker å få klarlagt hva som menes med bevaring naturmiljø og 

hva dette vil si med våre rettigheter til å hente grus på fjæra. Vi ber om en skriftlig redegjørelse fra 

kommunen. Hilsen Misvær Grunneierlag SA, på vegne av alle grunneierne på 212,226,227 og 228. 
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          Bodø, 10.02.22.  
 
Uttalelser vedr 2020/5962 – Høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034 
– forslag til endring av utbyggingsformål.  
 
Viser til brev 05.01.22 fra Bodø Kommune. Vi er grunneiere av tomt 43/1052 (se bilde side 
2), og ønsker å komme med en uttalelse.  
 
Vi er to småbarnsfamilier som gikk sammen om å kjøpe tomten 43/1052 for et par år siden, i 
håp om å få bygge 2 hus på tomten. Vi kjøpte denne tomten i god tro da den var regulert for 
framtidig boligbygging.  
 
På tomten slik den står i dag bedrives det ikke landbruk på jorden vi eier, og det er stor 
kapasitet på vann/avløp og strøm i området.  
 
Vi har bemerket oss at rett over veien fra oss er det flere tilsvarende tomter som nylig har 
blitt regulert til et område for småhus bebyggelse.  
På samme side av veien, 60 meter nærmere byen, ligger nok en tilsvarende tomt (43/1023). 
Også denne er regulert for bolig.  
 
Når man sammenligner vår tomt mot den utbyggingen som eksisterer i området er vår tomt 
liten. De nærliggende tomtene rundt vår jord er omfattende tomter til sammenligning mot 
vår. Fra vårt synspunkt vil det ikke utgjøre en større forskjell for området om vi får tillatelse 
til å bygge 2 eneboliger på tomten.  
 
Vår tomt ligger helt inntil Stormyrkulveien, og vår adkomst til og fra tomten berører ingen.  
 
Vi gikk med på at det ble satt opp en trafostasjon delvis på vår tomt, i forventning om at vi 
en dag kunne få bygge der selv.  
 
Tomten ligger i vakre omgivelser og området rundt er attraktivt, det er god kapasitet på 
skole/barnehage og kollektiv transport. 
 
Vi mener at det må finnes muligheter i dagens Bodø for at en vanlig familie skal få 
muligheten til å bygge hus selv, at denne muligheten ikke utelukkende skal gå til større 
utbyggere i markedet. 
Begge familier har investert penger i denne tomten med formål å få sette opp hvert vårt hus 
der en dag i fremtiden. Håper dermed dere kan la tomten fortsatt stå som regulert til 
boligformål.  
 
 
 
Med hilsen fra:  
Monica Knutsen & Gøran Aas.  
(På vegne av begge familier/grunneiere).  
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Naturvernforbundet i Salten 

Leder Kaja Langvik-Hansen tlf  950 49 679    

salten@naturvernforbundet.no  

 

Bodø kommune 

 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR BODØ 2022-2034 
sak - 2020/5962  
 

Sakens dokumenter finnes her https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/ 

Positive ting ved denne planen 
 Endring av områder for fritidsbebyggelse/bolig til LNRF spredt hytt/boligbygging 
 Hensynsone karbonrike områder/myr 
 Blå grønn kartlegging og oversikt 
 Forsøk med oppretting av funksjonell strandsone – så lenge det blir sterkere vern av den 

resten av strandsonen. Dette vil erfaring vise.  
 Den overordnete byutviklings målet om et tettere og mer kompakt by som skal gi mindre 

utslipp. Og også skape mindre press på matjord og natur utenfor sentrum.  

Vi mener følgende områder bør ut av planen  
Ljøsenhammern – område for bergverk/mineral.  
Saken er gammel, og det er ikke igangsatt noe. Området har mulighet for mer bruk til 
LNRF/landbruk/friluftsliv 

Hjartøya bør tilbakeføres til LNRF  
Hjartøya er i dag et område med et flott landskap og viktig natur både på land, i fjæra og i havet. 
Området bør tilbakeføres allerede i denne planen.  

Thallevegåkeren bør tilbakeføres til LNRF 
Området har ligget inne i planen som fremtidig utbyggingsområde for offentlig formål. Dette for å 
sikre nok arealer til kommunalt formål. Vi mener Bodø kommune ikke har behov for arealene til 
utbyggingformål, hverken til egen bygg eller til idrettsanlegg.   

Driften av Bodin gård er kommet et skritt videre i omstillingen fra offentlig drevet til privat drift. I 
Bodø kommune sine dokumenter står det beskrevet at gården har grunnlag for 50 melkekyr. I dag 
bidrar Thallevegåkeren/området til driften av melkeproduksjonen i betydelig grad og 45 daa gir i 
gjennomsnitt nok for til ca 7 kyr på årsbasis.  

I diskusjonen om nytt helsehus viste det seg at det såkalte treningsfeltet er et godt alternativ. Ikke 
minst ligger Treningsfeltet nært om til Bodø kommune sin eksisterende Hålogalandsgata 131 og 
Rehabiliteringstjeneste og sykehjem i gamle riksvei.  

mailto:salten@naturvernforbundet.no
https://bodo.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2022-2034/
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Angående forslag om idrettsanlegg på matjord synes vi dette på grunnlag av bærekrafttankegangen 
er et dårlig forslag både av Bodø/Glimt og av byens politikere. Et stort og fremtidsrettet stadion bør 
ideelt inn i Ny by prosjektet. Dessuten er det en rekke momenter som gjør at det er bedre å benytte 
dagens stadion (inkl treningsfeltet sør for stadion). 

Vi mener området på og ved dagens stadion bør benyttes – dette begrunner vi med 

 Thallevegåkeren - Området er på ca 50 daa. I dag er dette fulldyrket jord av høgkvalitet – fast 
mark. Området ligger inneklemt mellom riksveg 80 og boligområdet Hovdejordet. Det vil ikke 
kunne utvides i fremtiden.  

 Aspmyra og treningsfeltet i sør, inkludert friareal er over 60daa. I tillegg er noe av 
bebyggelsen i området eldre og kan i fremtiden vurderes som en del av idrettsanlegget.  

 All bærekraftstenkning baserer seg på at gjenbruk er mer miljøvennlig enn å bygge nytt. 
 Bodø Glimt sitt bærekrafts prosjekt vil ikke kunne nå sine mål om matjord tas. 
 Aspmyra stadion ligger nært kollektiv transport, samtlige bussruter og regionalruter går forbi 

stadion. Flyplassen, Bankgata, Aspåsen, Fylkeshuset og kvartal 99 vil kunne gi 
parkeringsplasser i gåavstand til stadion.  

Vi mener Thallevegåkeren bør tilbakeføres til landbruk. Det er ikke ønskelig at den skal benyttes til 
nytt helsehus siden Treningsfeltet er godt nok. En etablering av idrettsstadion på området vil stride 
imot §1.12 Klima og energi i bestemmelsene til arealplanen, fjerning av matjord vil i tillegg føre til 
mer direkte utslipp av CO2.  

Området for akvakultur – Breisundet  
Vi mener området for akvakultur i Breisundet må ut av planen. Konsekvensutredning viser store 
negative påvirkninger på både fiskeri, naturmangfold og flere andre forhold. Dette er de samme 
vurderingene som har gjort at saken har blitt tidligere. Det er ikke beskrevet at det er kommet noe 
nytt i saken som endrer grunnlaget for beslutningen. 

Det ligger områder for akvakultur inne i dagens plan. Lofoten Sjøprodukter har allerede drift ved et 
avsatt område i Helligvær, og det er 3 eller 4 områder rundt Landego, hvor også LSP har drift. Vi 
mener det riktige ovenfor både næringsliv og andre parter at man benytter seg av den planen som 
foreligger og hvor det er gjort overordnet vurderinger i forkant. Om LSP får tillatelse på tross av at 
kystsonen ikke skulle være en del av denne rulleringa vil det være urettferdig i forhold til andre. 

Området må ikke tas med i planen, en plan for næring i sjø må tas i en overordnet plan hvor flere 
hensyn tas på et overordnet nivå. 

  

Mangler i planen  
Beskrivelse av naturmangfold og verdier – bærekraftsmål 14 og 15 
Vi synes ut fra ambisjonene med ny naturmangfoldplan og økt fokus på behov for vern av natur, at 
naturverdiene burde vært beskrevet mer konkret, og med konkrete tiltak.   

mailto:salten@naturvernforbundet.no
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Vi vil likevel trekke frem hensynsoner for bevaring av myr som svært positivt, men det blir likevel noe 
tynt totalt sett.  

Anstendig arbeid og økonomisk vekst – bærekraftmål 8. 
Betydningen av arbeid og deltagelse i samfunnet er svært viktig i lys av pandemien. 
Naturvernforbundet er kritisk til økonomisk vekst som et mål alene. Derimot er vi opptatt av at alle 
skal ha rett på anstendig arbeid og mulighet for deltagelse i samfunnet. Nettopp å ta vare på natur 
gjør at det blir lettere å ha friluftsliv tilgjengelig for alle, uansett inntekt. Å ta vare på naturen er det 
rimeligste klimatiltaket man kan ha. Vi mener derfor at dette er en vinn vinn situasjon.  

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst 

Oversikt over næringsareal 
En bedre oversikt over dagens og fremtidige områder for næring. Begrunnelse, en rekke områder 
blant annet inkludert Hjartøya, Rønvikjordene, landbruksområder på Mørkved er nå under press og 
kan bli omdannet til næringsareal. Vi mener områder som Rønvikleira, Stormyra og Langstranda bør 
gjennomgås slik at utnyttingen kan bli bedre. I tillegg kan fremtidig næringer planlegges i 
steinbruddene på Tverlandet, Kvalvika osv.    

Oversikt over dyrka og dyrket mark 
Det er mye dyrket mark som ligger inne med andre formål enn landbruk. Dette burde komme frem i 
planen. Det er fortsatt mulighet i å legge dette inn i sluttproduktet av planen. Eksempel på områder 
med dyrket mark som ikke vises i planen. Det er mulig det finnes flere.  

 Thallevegåkeren 
 Albertmyra 
 Området øst for Keiseren 
 Hundstad sør 

 
Planen burde inneholde  

 Antall dekar med dyrkbar mark i kommunen 
 Antall dekar med dyrket mark i kommune 
 Antall dyrket og dyrkbarmark som ligger inne i andre formål enn 

o LNRF  
 Antall dyrket og dyrkbar mark som endrer formål. 

 

 

Konkrete innspill  
§ 5.3.2 Hytter / Hytte 
Maks størrelse på hytter må være maks 80m2 ikke 120m2. Inngjerding av uteoppholdsarealer bør 
ikke være tillatt.  

mailto:salten@naturvernforbundet.no
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Naturmangfold (Land) / § 1.14 Naturmangfold 
Vi skulle ønske oss at det var et punkt som lød 

 Der hvor finnes viktige naturverdier skal utbygging eller endring av områdets karakter ikke 
tillates. Det kan sette i gang utredninga av alternative områder hvis utbygger ønsker det.  

Naturmangfold (Vann og vassdrag ) § 1.18 Strandsone og vassdrag 
Vi skulle ønske oss at det var et punkt som lød 

 Der hvor det finnes viktige naturverdier i kystsonen eller i sjø skal utbygging eller endring av 
områdets karakter ikke tillates. Det kan i stedet sette i gang utredninga av alternative 
områder hvis utbygger ønsker det.  

 

Politiske prosesser  
Kvalnes – regulert område til hyttefelt 
Området er nå inne i KPA som ferdig regulert, dette ser vi ikke for oss kan endres i denne rulleringa. 
Men vi vil advare kommunen om å gå i gang med lignede prosjekter hvor konfliktnivået er høyt.  

Naturvernforbundet mener at et hyttefelt med inntil 50 hytter ikke bør legges i et viktig 
beiteområde. Vi synes Bodø kommune sine prosesser har vært overfladiske og ikke tatt hensyn til de 
faglige vurderingene som ligger i saken. Naturvernforbundet har påklaget vedtaket hos 
settefylkesmannen til sivilombudsmannen.  

Akvakultur – enkelt vedtak og dispensasjonspraksis 
Vi ser at antallet uavhengige prosesser knyttet til etablering av akvakultur er blitt økende siste årene. 
Vi må presisere at oversiktlige og ryddig planprosesser er viktig. Både for å følge planverk og for å ha 
en forutsigbar og rettferdig arealpolitikk. Vi mener at viktige naturverdier bør gjøre at en plan ikke 
bør gjennomføres, og at alternative løsninger bør velges. Dette vil sikre bedre ivaretakelse av 
naturmangfoldet, men også sikre raskere og bedre planprosesser.  

 

For Naturvernforbundet i Salten  

Kaja Langvik-Hansen 

mailto:salten@naturvernforbundet.no
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Dato:    23.02.2022 

Deres referanse:  2020/5962 

Høringssvar – Kommunedelplanens Arealdel 2022-2034 fra BRUS, BNF & NHO Nordland 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Nordland, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø 
Næringsforum (BNF) takker for muligheten til å gi høringsinnspill til Kommuneplanens arealdel 
(heretter KPA) 2022-2034 på vegne av bedriftene og arbeidsplassene i privat sektor. 

Kommunen har gjort et faglig meget solid planarbeid og tilrettelagt for en god prosess. Kommunens 
fagfolk har vært tilgjengelige og lydhøre for innspill, og har også bidratt til delmål 1.2 i 
Kommuneplanens samfunnsdel (heretter KPS) om nye metoder for involvering. Her sikter vi særlig til 
bedre digitale løsninger som tilgjengeliggjør et faglig krevende og omfattende materiale for den 
menige bedriftsleder og ansatte å sette seg inn i. Vi har naturligvis likevel konstruktive innspill til 
forbedringer, samt en del påpekninger som kommunen bør se nærmere på og forsøke å hensynta før 
endelig faglig tilrådning sendes bystyret. 

Dokumentet er inndelt slik: 

I. Overordnede innspill til planforslaget  
II. Innspill til alternativene for Lille Hjartøy og Tverlandet, samt tilbakeføring av næringsarealer på 
Rønvikjordene 
III. Handel og tyngre næringsvirksomhet på Rønvikleira og Langstranda 
IV. Konkrete endringsforslag til relevante bestemmelser i påfølgende kapitler 

I. Overordnede innspill til planforslaget 
Følgende bør være førende for sluttføring av planarbeidet: 

1.1 Jobb- og verdiskapning hensyn generelt i planforslaget 
En av de viktigste prioriteringer i Kommuneplanens arealdel 2022-2034, må være å legge til rette for 
økt jobb- og verdiskapning, da dette gir grunnlaget for et levende lokalsamfunn. De største 
næringene i Nordland er sjømat, industri, energi, reiseliv, varehandel, bygg- og anlegg, med 
tilhørende tjenesteytende næringer. Bodø har direkte direkte og indirekte sysselsetting i alle nevnte 
næringer.  
Vi mener at det i liten grad i planen hensyntatt de voksende behovene for næringsarealer generelt, 
og areal til marine og maritime næringer spesielt. Videre er det også lagt inn mange 
«innstramminger» rundt bestemmelsene for bygg og anlegg og handel, som vi ha en negativ effekt 
for jobb- og verdiskapingen, og dermed kommunens skatteinngang til velferdstjenester. KPA 
tilrettelegger ikke i tilstrekkelig grad til økt jobb- og verdiskapning. Vi antar at dette er en konsekvens 
av bærekraftsmålforankringen, som synes å vært for ensidig retningsgivende for planen. Se pkt. 1.2 
og pkt. 1.3 under.  
 
1.2 FN’s bærekraftsmål 
I forbindelse med den politiske behandlingen av planprogrammet for KPA, ble flere bærekraftsmål 
omtalt i saksframlegget som mulig førende for planarbeidet, men ingen ble konkret fastsatt. Vi 
noterer oss de omtalte målene ikke gjenspeiler bærekraftsmålforankringen i KPS, men at det likevel 
er disse som er lagt til grunn for KPA. Vi mener at også andre av FN’s bærekraftsmål, jfr. KPS, er 
relevante å forankre arealpolitikken i, herunder særlig bærekraftsmål 8 og 9: 
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8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, herunder:  

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av 
anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til 
formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved 
å gi dem tilgang til finansielle tjenester 

9. Industri, innovasjon og infrastruktur, herunder: 

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og 
grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på 
overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle. 

9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 
øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd med 
forholdene i de respektive landene 

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, 
med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige 
teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og 
kapasitet 

Vi mener KPA bør gjenspeile bærekraftsmålforankringen i KPS og innarbeide disse målene som 
førende, og justere planforslaget i tråd med dette. Slik planforslaget foreligger hensyntar det for 
ensidig de utvalgte målene som ikke vektlegger økonomisk vekst og innovasjon, på tross av at dette 
er vedtatte målområder i KPS. 
 
1.3 Planforslagets forankring i kommuneplanens Samfunnsdel 
Det er etter vårt syn noe divergens mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Vi mener 
kommunen bør gjøre en skjematisk måloppnåelsesvurdering mellom samfunnsdelens mål og delmål, 
samt arealdelens forslag til arealbruk med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Det er gjort en 
slik vurdering målt opp mpt. utvalgte bærekraftsmål, men disse gjenspeiler altså ikke KPS. Vi vil 
fremheve følgende delmål fra KPS, som vi vurderer at ikke i  tilstrekkelig grad kan oppnås slik 
planforslaget foreligger.  
 

• Delmål 4.4. om at det skal bygges nok boliger, ikke vil kunne oppnås med de detaljerte 
bestemmelser for boligbygging som det legges opp til i arealdelen. Vi tilrår å fjerne detalj 
bestemmelsene for boligstørrelse. Dette vil bli utdypet senere i dokumentet.      

• Delmål 6.3 og 6.4 om satsing på marine næringer og stimulering til blå-grønn vekst, ikke 
gjenspeiles i forslagene til arealdisponeringer til disse formålene. Dette gjelder også delmål 
4.4 om naturbaserte næringer. Vi tilrår at det innarbeides nye områder for marine næringer. 

• Delmål 7.4 (herunder også delmål 4.5 om mobilitetsløsninger) vedr. Smart By som drivkraft 
for utvikling mener vi bør gjenspeiles i at arealdelen er mer fleksibel. Jo mer detaljert og 
fastlåst den overordnede arealbruken blir til bestemte løsninger, jo mindre rom gir det for 
innovasjon og uttesting av smarte løsninger. Dette er en krevende øvelse å balansere, men 
en tilnærming vi tilrår er å benytte mer retningslinjer fremfor bestemmelser. Det henvises i 
flere bestemmelser at alternative løsninger kan utarbeides i underordnede planer, men 
rommet for nytenkning innskrenkes naturlig nok ved strenge og begrensede bestemmelser, 
som igjen gir for stor prosessrisiko å utfordre.   
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1.4 Forankring fylkesplan for Nordland 
Målområdet «Verdiskapning og kompetanse» ikke er hensyntatt i tilstrekkelig grad i planforslaget, jfr. 
foregående punkt 1.1-1.3.  
 
Fylkesplan for Nordland utdyper punktet på følgende måte: 

«Verdiskaping er i knyttet til økonomisk virksomhet i form av arbeidsplasser, bedriftsetableringer, 
eksportverdi, omsetning og andre økonomiske mål…Offentlig virkemiddel- og 
forvaltningsmyndigheter og innovasjonsmiljøer i fylket har viktige roller i å tilrettelegge for 
utviklingen i næringslivet, blant annet gjennom å bidra med kompetanse, nettverksbygging og 
gjennom å arbeide for gode, forutsigbare og stabile rammebetingelser. Samarbeid og tiltak skal 
videreutvikles slik at de i enda større grad kan bidra til at verdiskapingspotensialet i Nordland 
utløses.»  

Vi tilrår at dette vektlegges i justering av planforslaget.  

1.5 Nullvekstmål 
Planforslaget reflekterer ikke potensialet som ligger i digitalisering og mulighetene for å nyttiggjøre 
nye teknologiske mobilitetsløsninger, jfr. pkt. 1.3, vedr. delmål 7.4 i KPS. 
 
Ifølge planen er «Kompakt byutvikling det viktigste bidraget til å nå nullvekstmålet». Men planen 
vektlegger i liten grad andre tiltak. I 2021 la regjeringen fram Klimaplan for 2021-2030. Den 
inneholder konkrete forslag til politikk for å oppfylle klimamålet og viser at det finnes mange andre 
måter for å redusere klimagassutslippene, blant annet: overgang til nullutslippsteknologi, 
elektrifisering av kollektivtransport, redusering av varetransport i bykjernen og overgang til 
transportformer med lavere utslipp, etc. Det pågår betydelig satsing på klima- og miljøvennlige 
transportløsninger over hele landet.  

Dersom Bodø og Nordland skal nå klimamålene må infrastrukturen følge teknologiutviklingen. 
Etablering av infrastruktur som ladestasjoner og tilgangspunkter for nye energibærere er en 
forutsetning for å ta nye og mer miljøvennlige løsninger i bruk. Dette er vår mening at den 
presenterte Kommuneplanen reflekterer ikke potensialet som ligger i digitalisering og fremkomst av 
nye teknologiske løsninger og spesielt elektrifisering av transportmidler, spesielt mht. planens 
tidsperspektiv.  

Også her er fleksibilisering av planen nødvendig, altså mindre bestemmelser og mer retningslinjer 
som ikke låser løsningene til kun fysisk arealplanlegging. Dette vil bidra til reell måloppnåelse for KPS, 
jfr. foregående punkter.   
 
To andre konkrete tiltak kommunen kan vurdere for å stimulere til null- og lavutslippsløsninger: 
 

1. Kommunen bør i plan gi lettelse i saksbehandling ved 3.parts miljøsertifisering av 
byggeprosjekter. Disse finnes allerede og er anerkjente i bransjen – og vil hjelpe med å 
regulere og måle klima og miljøtiltak i bygg og konstruksjoner – lett målbart og overførbart 
mot FNs klimamål. 

2. Vise og stille økonomiske virkemidler til rådighet for aktører som strekker seg litt lenger 
innen klima og miljømål. Planmyndigheten kan selvfølgelig ikke bistå i arbeid i tilknytning til 
virkemiddelapparatet, men kommunen kan stille info og kompetanse tilgjengelig fra andre 
avdelinger.  
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1.6 Fortetting 
Fortettingspolitikken og bestemmelser på størrelser av boenheter kommer til å ha direkte innvirkning 
på boligprisene, i et allerede presset boligmarked. Det tilrår vi at det gjennomføres en 
konsekvensanalyse for boligmarkedet av planforslaget, slik at en kan vurdere om dette samsvarer 
med KPS delmål 4.4.  
 
Kommuneplanen legges etter prinsippene for fortetting, dette er et tema som har flere sider ved seg. 
Regjeringen påpeker at fortetting er ikke en ensidig positiv sak: «Med dagens tomtepriser, samt 
føringer om at vekst i byer og tettsteder skal skje gjennom fortetting, er det et økende press for å få 
bygge tettere og høyere i urbane områder. Bokvalitet og høy tetthet er to egenskaper som kan være 
vanskelig å forene, og hva som vurderes som høy arealutnyttelse er stedsavhengig.» 

Noen utfordringer som bør tas hensyn til ved fortetting:  

• Lokalklima: på våre breddegrader, og uten koordinering av fellesarealer i områdeplan, kan høy 
tetthet gi skyggefulle og lite attraktive uteområder.  

• Kontekst: tilpasning til eksisterende bebyggelsesmønstre og bystruktur kan være utfordrende ved 
vesentlig høyere tetthet enn eksisterende omgivelser.  

• Prisdrivende: høy tetthet gir høy markedspris på tomt, som leder til at utbygger må maksimere 
utbyggingsarealet, ofte utover tomtas tåleevne.  

• Kompetanse: gode boliger og utearealer kombinert med høy tetthet krever høy kompetanse på 
formgiving, og evne til å se gode løsninger. 

 

1.7 Infrastruktur 
Infrastruktur er det viktigste enkeltstående næringspolitiske virkemidler for økt jobb- og 
verdiskaping. En fungerende økonomi og økt velferd er avhengig av god mobilitet, og de største 
næringene i fylket er eksportrettede, arbeidsintensive, desentraliserte og krever effektive eksport 
ruter samt stor grad av arbeidskraftmobilitet. Bodø er et viktig transportknutepunkt som gjennom sin 
arealpolitikk, må legge til rette for både inn- og utgående gods for bedriftene i Nordland.  

Behovene til den enkelte bedrift varierer, men vei er den transportformen bedriftene viser til er 
viktigst for å sikre bedriftens fremtid, jobb- og verdiskaping.  

Utvikling av og adkomst til viktige godsknutepunkt med intermodalitet og vareflyt må prioriteres i 
fremtidig planarbeid. Bodø som regionsenter er en viktig driver i utviklingen, og god infrastruktur 
internt og i tilknytning til andre regionsentrene gir mobilitet for arbeidskraft og effektive 
transportkjeder for varer og gods. 

Videre er også digital infrastruktur avgjørende for jobb- og verdiskapning. Lokale bedrifter rangerer 
digital infrastruktur høyt i sine tilbakemeldinger. 
 
Investeringer i infrastruktur og gode transportsystemer vil gjøre byen og bysenteret mer attraktiv for 
investeringer i boliger og lokalisering av næringsvirksomhet.  Bodø som regionsenter er en viktig 
driver i næringsutviklingen i Nordland, og god infrastruktur i bykjernen og i tilknytning til andre 
regionsentrene gir økt mobilitet for arbeidskraft og effektive transportkjeder for varer og gods. 
Arealplanlegging må derfor samordnes med den regionale transportpolitikken som er under revisjon, 
jfr. ny Regional transportplan. 
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II. Innspill alternativer for Lille Hjartøy og Tverlandet, samt 
tilbakeføring av næringsarealer på Rønvikjorden 
 
II.I Lille Hjartøy 

Området har en lang historikk med omfattende påkostede utredninger. Hovedutfordringen har vært 
adkomst og modning av området. Området har også vært vurdert som området for uttak av 
fyllmasser til lufthavn-prosjektet. Per i dag er det lite som tilsier at området vil bli aktuelt for ny tung 
næringsvirksomhet, og at denne kan og bør konsentreres på Rønvikleira og Langstranda og videre inn 
i ny bydel.  

Imidlertid er utviklingen knyttet til sistnevnte områder heftet med usikkerhet, og vi er inne i en ny 
grønn industrireising, som utløser helt andre arealbehov enn det vi har hatt de siste tiårene. Summen 
av dette tilsier at det ikke er tilrådelig å foreta en omregulering av området ved denne rulleringen av 
KPA. 

II.II Tverlandet 

For begge områder, tilrår vi alternativ 1 ved denne rulleringen. Tverlandet er en forstad bygget rundt 
et trafikk-knutepunkt med gode kollektivforbindelser med tog og buss. Det er opplagt et 
fortettingspotensial, men slik området er utformet i dag, vil ikke en videre boligbygging utløse 
vesentlig transportarbeid. Dette vil naturligvis svekke balansen i arealregnskapet, men å tilrettelegge 
for boligbygging på noe nye arealer med lavere prisprofil, tilknyttet et knutepunkt, mener vi kan fullt 
ut forsvares. Ved neste rullering av KPA, vil vi ha mer avklaringer knyttet til bydel Hernes, da bør 
saken revurderes. Det er for tidlig nå.  

II.III Tilbakeføring av næringsarealer på Rønvikjordene 

Dette forslaget bør utsettes til neste rullering av KPA, med samme grunngivelse som for Lille Hjartøy. 
Den usikkerhet det er heftet med knyttet til Hernes bydel, samt den positiv uforutsigbare utviklingen 
ifbm. med nyindustrialiseringen vi ser ifbm. det grønne skifte, vil det potensialt medføre tapte 
muligheter i tidsrommet frem til ny bydel er klargjort for utvikling. Her vet vi også at det vil være 
utfordringer mht. frigjørelse av næringsarealer i den første tidsperioden, dermed bør ikke Bodø 
kommune redusere en allerede svak næringsarealreserve på nåværende tidspunkt.  
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III Handel og tyngre næringsvirksomhet på Rønvikleira og 
Langstranda 
 
Også i bestemmelsene som omhandler handel mener vi at kommunen har lagt inn for stramme 
føringer og bestemmelser. Det oppfattes som negativt for bedriftene som ønsker å satse og etablere 
nye butikker, eller ønsker å vokse og skape jobb- og verdiskaping i bykjernen eller andre soner.  

Under ønsker vi å kommentere noen enkelte paragrafer og 
bestemmelser:  
 
§ 2.1 Områder for handel  
Retningslinje for lokalisering av handel:«Spesialiserte og unike forretnings- og servicetilbud som har 
kommunen eller et større område som handelsomland, ønskes primært lokalisert til bykjernen.» 
Dette oppfattes som et begrensende punkt som ikke tar høyde for at enkelte 
konsept/kjeder/bransjer ikke er tilpasset å ligge i bykjernen, med mindre denne utvides til å 
omhandle områder i tilknytting til historisk sentrum. For eksempel Stormyra, Rønvikleira etc.  
 
§ 2.2 Etablering av dagligvareforretninger 
«Nærbutikker med dagligvareprofil som har samlet BRA på inntil 1 500 m2 (inkludert lagerareal) kan 
etableres i trafikksikker gang/sykkelavstand fra boligområder. Det åpnes ikke opp for nye 
dagligvareforretninger sør for Olav Vs gate i denne planperioden. Det tillates ikke etablering av ny 
dagligvarehandel i Indre havn (Rønvikleira). Innenfor byutviklingsområdet tillates det ikke etablering 
av dagligvarehandel som genererer mye biltrafikk». 
 
En særlig regulering av dagligvarer, som er et sentralt samfunnselement med tanke på verdikjede, 
arbeidsliv og at transport og salg av dagligvare anses samfunnskritisk, oppfattes vi som meget 
uheldig. Dette vil virke begrensende for en hel bransje. Områder 37.05 og 37.07 for eksempel er godt 
egnet for dagligvareforretninger, og vi kan ikke se hvorfor KPA skulle legge føringer for denne typen 
etableringer. 

Endringsforslag for §2.2 
I utgangspunktet ønskes paragrafen tatt ut av KPA, men om vi bryter den opp kan følgende 
kommenteres: 
 

• Første setning: Kan stå, men bør kanskje ha mulighet i større grad til å tilpasses det området 
den skal stå. 

• Andre setning: Ønskes tatt ut av KPA, men området er trolig ikke aktuelt for utvikling 
innenfor neste fireårsperiode 

• Tredje setning: Bør tas ut, konkurransevridende og uforståelig både med tanke på historikk 
og fremtidig plan for Indre Havn. 

• Fjerde setning: Bør tas ut, Byutviklingsområdet omhandler i stor grad alle Bodøs sentrale 
bydeler og en dagligvarebutikk, og for øvrig også annen handel, vil alltid kunne argumenteres 
at vil tilføye økt biltrafikk til området.  
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Boligbebyggelse på Rønvikleira 

KPA legger ikke opp til ny boligbebyggelse på Rønvikleira. I området 37.05 er det allerede flere 
etablerte leilighetsbygg, og vi kan ikke se at det skulle være noen grunn til å ikke tillate ytterligere 
boligutvikling innenfor dette området. Området antas å være attraktivt i markedet. Området er nært 
bysentrum og er i samsvar med formålet om sentrumsfortetting. En utbygging i området vil heller 
ikke komme i konflikt med industrietableringer som naturlig vil etableres i andre områder på 
Rønvikleira. 

§15.3.1 Næring, kontor, forretning og tjenesteyting 
 
«Områdene 37.02, 37.06, 37.08, 37.09, 37.12, 37.15 og 37.16 skal nyttes til lett næringsvirksomhet, 
kontor og forretning samt offentlig og privat tjenesteyting. Nye etableringer av dagligvarebutikker 
tillates ikke.»   

Endringsforslag for §15.3.1 
Igjen begrenses dagligvare særskilt. Vi mener setningen bør tas bort i sin helhet. 
 

Tyngre næringsvirksomhet 
§ 5.10.6 Tyngre næringsvirksomhet i sentrum, indre og ytre havn  

Endringsforslag for §5.10.6 
Områdene som er omfattet av denne paragrafen er Indre del av Rønvikleira, Burøya og Lille Hjartøy. 
Vi ber om at næringsarealene på Langstanda - etablerte og nye utbygd - også må defineres til tyngre 
næringsvirksomhet. Vi er inneforstått med at disse områdene adresseres i KDP ny bydel, men det er 
altså eksisterende virksomheter i området, som har betydelige planer for ekspansjon, og som vil bli 
viktige sirkulære og etterhvert lavutslippsvirksomheter i dette industriområdet.Det er en generell 
mangel på næringsarealer i kommunene, og de eksisterende områdene, med tilstøende områder 
som på Langstranda må ikke marginaliseres. Eksisterende virksomhet på Langtstranda er tung og 
består av produksjonsbedrifter, lager, entreprenørvirksomhet, maskinverksted m.m.  
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IV. Konkrete endringsforslag til relevante bestemmelser 
IV.I Boligbygging 
 
Gjennomgående legger den nye planen opp til enda mer detaljerte bestemmelser for bl.a. generelle 
kvalitetskrav og «bokvalitet». Etter vårt skjønn hører disse ikke hjemme i en overordnet plan som 
KPA. Nå fremstår KPA-bestemmelsene på viktige områder nesten som en detaljregulering av hele 
byutviklingsområdet. Reglene rundt boligstørrelser, antall boenheter og utforming av 
uteoppholdsarealer setter flere stramme føringer som skaper flere hindringer for utbyggere til å 
bidra til økt antall boliger, jfr. KPS. Vi mener at det er ikke godt nok faglig begrunnet i planforslaget 
hvorfor disse reglene er nødvendig, eller vurdert hvilke konsekvenser det får, jfr. pkt. 1.7 i det 
foregående. 
 
Forslaget vil påvirker boligpriser, og redusere antall prosjekter som vil bli initiert.  
Videre oppfattes enkelte tiltak rettet mot uteoppholdsareal størrelser som krevende og står ikke helt 
i tråd med kommunen sitt ønske om fortetting i sentrum.  

Vi oppfatter kravene som ganske strengt formulerte, her beskrives mange av reglene som «skal 
dokumentere», «skal gjennomføre.» Det vises lite fleksibilitet i tolkningen av reglene og lite mulighet 
til å tilpasse prosjektene slik utbyggerne selv ser som hensiktsmessig. 
 
Vi mener kommunen må legge større vekt på mål og retning, hvor mange av bestemmelsene blir 
gjort om til retningslinjer/preaksepterte løsninger. Disse vil normalt være førende og retningsgivende 
ved utarbeiding av nye reguleringsplaner og byggesaker uten at de fullt ut binder opp løsningene i de 
enkelte planer og tiltak. Dette ville gjøre det lettere å fremme detaljreguleringsplaner og byggesaker 
som er optimalt tilpasset sted, situasjon og markedsbehov, uten å bli tvunget innenfor rammene av 
en svært detaljert KPA. I tillegg ville dette forhåpentligvis i større grad anspore utbyggere, arkitekter 
og planleggere til å tenke nytt og i retning av innovative løsninger. 
 
Vi mener at forslagene i KPA vil dempe boligbyggingstakten i Bodø og øke boligprisene på grunn av 
lavere nybyggvolum og fordyrende krav og prosesser. 

Under ønsker vi å kommentere noen enkelte paragrafer og 
bestemmelser:  
 
§ 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner 
«Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020.» 
 
Konsekvenser av denne bestemmelsen er at den kan sette velbegrunnede bestemmelser i relativt 
nye reguleringsplaner ut av spill. Dette skaper uforutsigbarhet og tilsidesettelse av juridiske 
rettigheter tiltakshaver har ervervet gjennom kostbare og omfattende reguleringsprosesser.  
 
Kommunen risikerer at byggesaker innenfor relativt nye reguleringsplaner kompliseres og stopper 
opp fordi nye bestemmelser i KPA trumfer bestemmelser i gjeldende planer, til tross for at disse har 
vært gjennom en vesentlig mer målrettet prosess knyttet til detaljregulering av aktuelt 
utbyggingsområde.  
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Slik bestemmelsen foreligger gir den ingen forutsigbarhet i nyere planarbeider som det er brukt store 
ressurser fra både forslagsstiller og Bodø kommune på å utarbeide og bekoste. Planprosessene tar alt 
etter sin kompleksitet fra 1,5 – 3 år å få utarbeidet og stadfestet. Nyere KPA kan ikke gis 
tilbakevirkende kraft på sentrale forutsetninger for stadfestede planer eller planer som er sendt på 
offentlig høring før ny KPA er stadfestet/rettskraftig.  

For nye planinitiativ som fremmes etter at ny KPA er lagt på offentlig høring, vil det kunne være 
minnelig og måtte forholde seg til forslag til ny KPA, frem til denne er stadfestet med ev. justeringer 
etter høring og politisk behandling. 

Ny KPA bør ikke gis tilbakevirkende kraft mht. sentrale forutsetninger i stadfestede planer eller 
planer som er sendt på høring før ny KPA er stadfestet. I motsatt fall vil det skapes stor usikkerhet for 
utbyggerne og sette planlagte nye bolig- og næringsprosjekter i spill. 

Bestemmelsen bør endres, eller i det minste bør datoen for KPAs forrang endres flere år tilbake i tid. 

Endringsforslag for §1.1.2 
Alle vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner etter 14.06.2018, samt alle reguleringsplaner som er 
utarbeidet etter KPA 2018 - 2030 og lagt ut på offentlig høring før stadfestelse av ny KPA, gjelder 
foran kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, men med unntak av følgende bestemmelser: §§ 1.2 til 
og med 1.23. For eldre reguleringsplaner gjelder også unntaket §§ 2 til og med 5. For resterende 
bestemmelser får kommuneplanen utfyllende og supplerende virkning. 

§ 1.2.1 Unntak fra plankrav Boligbebyggelse:  
Her har det blitt strammet inn noe fra gjeldende unntak som gjelder inntil 4 enheter. Samtidig er 
tomteareabegrensingen tatt bort og det er positivt. Det berører kanskje ikke kjernevirksomheten til 
større utbyggere, men kan påvirke tomteverdier. Åpningen for inntil 4 enheter (f.eks. 4-m bolig) bør 
beholdes og heller vurderes lempet ytterligere. Forslaget oppfattes som motstridende med formålet 
om fortetting i sentrum.   

Endringsforslag for §1.2.1 
Så lenge unntaket er begrenset til småhusbebyggelse, bør antall boenheter bli økt til minimum 6 
boenheter.   

§1.7.1 – Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål 

Det er uklart om punktet har til hensikt å fravike krav i T-1442 og NS 8175 eller bare angi når kravene 
kommer til anvendelse. Mye av teksten fremstår som en ren avskrift av T-1442, mens andre punkter 
tilsynelatende angir andre/strengere støykrav enn standarden. Som beskrevet tidligere vil en 
gjengivelse/avskrift av lovkrav skape usikkerhet om hvilke krav som gjelder og man risikerer å få 
planbestemmelser som er helt utilsiktet. 

Endringsforslag for §1.7.1 
Teksten kan med fordel forenkles ved kun å henvise til de aktuelle standardene som skal gjelde. Kun 
der KPA  stiller andre krav enn T-1442 og NS 8175 bør dette beskrives. Effektene ved avvik bør også 
belyses. 
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§ 1.9 Miljøprogram 
«For alle reguleringsplaner skal det utarbeides miljøprogram. Miljøprogram skal utarbeides etter 
NS3466 - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø.» 
 
Dette er et nytt krav som vil medføre økte dokumentasjonskostnader og merarbeid både for 
tiltakshaver og kommunens saksbehandling. Her bør det foretas en kost-nytteanalyse av 
bestemmelsen. Kan vurderes som retningslinje, som vurderes fastsatt som som krav i underordnede 
planer. 
 
§ 3.1 Soneinndeling  

For Mørkved bydelssenter bør også Hokkåsen som er omdanningsområde for bolig med nærhet til 
kollektivtransport (buss og tog), universitetet og gangavstand til butikker, barnehager, skoler, trening 
og fritidsaktiviteter mm, innlemmes i Sone A. 

Endringsforslag for §3.1 – for Mørkved bydel senter 
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IV.II Parkering 
 
§ 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser 
Innføring av et maksimalkrav både i sone A og B virker lite konksekvensvurdert. Det er mulig et 
maksimalkrav kan være aktuelt i enkelte prosjekter/områder, men da må dette innarbeides i aktuell 
reguleringsplan. I sone B vil f.eks. et generelt maksimalkrav på 2 brytes hver gang en dobbeltgarasje 
bygges på en tomt. 
 
I tillegg til det ordinære parkeringskravet skal det i alle boligprosjekt med flere enn 15 boenheter 
etableres minimum 1 parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere o.l  
Dette gjelder ikke småhus og eneboliger. Det skal etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 45 
boenheter, og videre 1 til pr. 30 boenheter. Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene 
skal etableres. Det bør forutsettes at disse plassene ikke skal regnes inn i BYA-beregningen. 
 
Kravene for sone B gir i realiteten et økt krav til parkering ved at skillet mellom leilighetsstørrelser er 
fjernet. Dette er uheldig og vil i en del tilfeller (hvor bildeling ikke kan tilbys eller vil godkjent iht. 
kriterier foreslått i §3.2.3) medføre at det legges til rette for flere biler og settes krav til bygging av 
for mange p-plasser som igjen vil fordyre leilighetene. For sone B bør minimumskravene etter 
leilighetenes størrelse fra KPA 2018 – 2030 videreføres, nytt makskrav vurderer vi som i tråd med 
ønsket bærekraftsutvikling. 

Det å oppstille et krav til maksimalt antall parkeringsplasser, kan være hensiktsmessig for enkelte 
arealpressede områder, men bør ikke formuleres generelt i KPA. Maksimalbegrensinger bør, om 
nødvendig, fastsettes i den enkelte reguleringsplan. Parkeringskrav i et utbyggingsprosjekt er 
prisdrivende. De som etterspør små leiligheter, er ofte prissensitive og velger bort parkering ved 
leilighetskjøp. Minimumskrav fastsatt etter leilighetenes størrelse i KPA 2018-2030, er godt tilpasset 
etterspørselen i markedet og bør videreføres. 

Endringsforslag for §3.2.1 for sone B 
For sone B bør minimumskravene etter leilighetenes størrelse fra KPA 2018 – 2030 videreføres. 
 
§ 3.2.2 Krav til antall sykkelparkeringsplasser 
I sone A er det bygget mange boliger og det er fortsatt en målsetting å øke antall boliger i 
sentrumsområdene. Dette har endret seg fra å være et mål for å forsterke og sikre levende bysentra 
for både handel og kultur mm., til å være ett av de mest sentrale tiltakene for å bygge bærekraftige 
byer.  
 
Erfaringene fra de fleste sentrumsnære boliger som er bygget de siste 7 - 8 årene viser at 50 – 70% av 
alle sykkelparkeringsplassene er ubrukte. I mange tilfeller er det ikke mulig/svært vanskelig å 
etablere sykkelparkeringsplasser i enkelte bykvartaler. I bykvartaler med eksisterende bebyggelse 
som søkes endret gjennom bruksendring ved byggesøknad eller regulering, kan det være store 
begrensinger med å få etablert ny parkering på egen tomt eller i eget bygg. Det samme gjelder for 
mange eksisterende næringsarealer hvor mange som jobber der også sykler til jobb. Samtidig er det 
for få offentlige sykkelparkeringsplasser i sentrum, og med ønsket utvikling vil dette også bli et 
økende problem. 
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Det er etter vår oppfatning et mindre behov for privat sykkelparkering i sentrum for boliger, mens 
det for næringsvirksomhet og besøkende til et økende antall boliger i sentrum, så vil det også være et 
økende behov for tilrettelagte sykkelparkeringer i offentlige arealer. For å sikre ønsket bærekraftig 
utvikling bør kravet til sykkelparkering kunne løses helt eller delvis i offentlige arealer i sone A – 
sentrum. Det bør innføres frikjøpsordning for sykkelparkering i sone A. 

Endringsforslag for §3.2.2 for sone A - sentrum 
• Minimumskravet for Bolig kan løses gjennom frikjøpsordning/bidrag til etablering av 

sykkelparkering i offentlig gatetun/fortau/park med inntil 50%. 
• Minimumskravet for kontor/næring mm kan helt eller delvis løses gjennom 

frikjøpsordning/bidrag til etablering av sykkelparkering i offentlig gatetun/fortau/park. 
 
§ 3.2.3 Dokumentasjon av parkeringsløsning 

«Antall plasser fastsettes etter tabellen i § 3.2.1 og § 3.2.2, eller i reguleringsplan og byggesak etter 
særskilt vurdering. En slik vurdering skal inneholde:  

1. Utredning av reelt parkeringsbehov, basert på antall årsverk/samtidig tilstedeværende 
ansatte, boligtyper og størrelser, besøksintensitet, kollektivdekning, stedlige forhold osv.  

2. Detaljert og målsatt parkeringsplan som viser opparbeiding av parkeringsplasser med ulike 
brukskategorier.  

3. Vurderinger av potensiale for sambruk av plasser  
4. Andel bildelingsplasser som kan innfri minstekravet  
5. I arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter kan det kreves en mobilitetsplan, som 

vurderer det totale mobilitetsbehovet.” 

Første setning er bra, men vil kunne slås i hjel av siste setning i paragraf 3.2.3 dersom denne ikke tas 
ut. Videre påpeker våre medlemmer at bestemmelsen som regulerer maksimalt utnyttelse av tomt til 
parkering er særlig innskrenkende og svært krevende å håndtere innenfor utviklingsarbeid, særlig 
knyttet til kundeavhengig virksomhet. Det bør være tilstrekkelig å regulere min/maks, samt i egen 
detaljregulering. Bestemmelsen er også oppgitt «sovende» av administrasjonen og ikke benyttet i 
forrige periode. Bør defineres bruksområde eller tas bort. Sone A strekker seg også i Mørkved og 
Tverlandet bydelssentrum, her vil det være ekstra krevende å holde seg innenfor denne 
bestemmelsen.  

Endringsforslag for §3.2.3 
Vi ber kommunen utdype hvem som skal vurdere hva som er reelt parkeringsbehov og hvilke kriterier 
skal legges til grunn når man skal bestemme f. eks «besøksintensitet» 

 
§ 3.4 Parkering for bolig  
Dagens praksis har gjort at dette ikke har vært et problem hittil, men formuleringen gir unødig 
grunnlag for tolkning. Bestemmelsen burde være helt unødvendig i all småhusbebyggelse i sone B. 
Kravet er i enkelte prosjekt fordyrende og unødvendig komplisert for bygg med få enheter. 

Parkeringsplasser som etter KPA må avsettes til servicebiler, hjemmetjeneste o.l. bør ikke inngå i 
BYA-beregningen. Krav om avsetning av parkeringsplasser til servicebiler, hjemmetjeneste o.l. bør 
ikke gjelde ved bruksendringer og bør i større grad være gjenstand for behovsprøving både i sone A 
og B. 
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Endringsforslag for § 3.4 Parkering for bolig  
 
På eiendommer hvor det ikke er tilstrekkelig areal til å oppfylle kravene både til uteoppholdsareal og 
parkering, skal uteoppholdsareal prioriteres løst foran parkering.  I tillegg til det ordinære 
parkeringskravet skal det i alle boligprosjekter med flere enn 15 boenheter etableres minimum 1 
parkeringsplass for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere o.l. Dette gjelder ikke småhus og 
eneboliger. Det skal etableres 2 plasser for prosjekter med flere enn 45 boenheter, og videre 1 til pr. 
30 boenheter.  
 
Dette kravet gjelder ikke for sone A – Sentrum.  
Det skal fremgå av parkeringsplan hvor disse plassene skal etableres. Der det ikke er minimumskrav 
til parkering skal det alltid etableres 1 plass til forflytningshemmede for hver 15. bolig. I de øvrige 
sonene gjelder kravene i § 3.3.1, første avsnitt.  
 
Dette kravet gjelder ikke for sone A – Sentrum.  
Sone A: For bygninger i sone A med mer enn 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i 
parkeringsanlegg eller under bygg/bakken. Dette gjelder ikke serviceplasser og plasser for 
forflytningshemmede, som kan etableres på terreng eller i bebyggelsen på egen tomt.  
 
For min. 5% av alle leiligheter som er tilgjengelige iht. forskriftskrav, skal det etableres 1 
parkeringsplass (avrundet oppover til hele plasser) for større elektriske rullestoler, terrengstoler, 
handikapssykler ol. Plassene skal være innendørs og ha tilgang til lading. Parkeringsplassene kan 
etableres sammen med ordinær sykkelparkering, og skal ha tilgang til felles 
vaskeanlegg/sykkelreparasjon. Hver p-plass skal ha et minstemål på 1,5x2m. 
 
For sone A - Mørkved og Tverlandet, kan tiltakshaver kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall 
parkeringsplasser som fremgår av bestemmelsene ved å innbetale et beløp per manglende plass. 
Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp skal brukes til 
bygging av parkeringsanlegg. 
 
Bildeling 
«For boligprosjekter over 15 boenheter kan hele eller deler av bilparkeringskravet løses gjennom 
bildeling. Gjennom vurdering etter kriterier satt opp i § 3.2.3 kan hver parkeringsplass avsatt til 
bildeling erstatte 3 til 5 bilparkeringsplasser som er omfattet av minimumskravet. Plassene må være 
etablert som vist i § 3.3.1. Bildelingsplasser skal være felles for boligprosjektet» 
 
Denne bestemmelsen gir en interessant mulighet, men vil også være risikabel. Her bør det i planen 
utdypes hvordan man kan sikre at bildelingsløsningen fungerer og opprettholdes over lengre tid. 
I denne sammenheng må sone A vurderes som 3 soner: Sentrum, Mørkved og Tverlandet.  
I Sone A – sentrum vil det alltid være tilgjengelige offentlige p-plasser for hjemmetjeneste og 
servicebiler ol. I tillegg er det tilrettelagt for vareleveranser som også kan benyttes til korte stopp ifm 
både serviceoppdrag og transportoppdrag for hjemmetjeneste/syketransport. 
 
I bykvartaler med eksisterende bebyggelse som søkes endret gjennom bruksendring ved 
byggesøknad eller regulering, vil det være store begrensinger med å få etablert ny parkering på egen 
tomt. Ofte er hele tomten bebygd.  
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For nybygg vil foreslåtte krav til p-plasser for disse tjenestene av samme grunn kun være mulig med 
bygging av underjordiske p-anlegg for de aller fleste sentrumskvartalene. Dette virker å være et 
underlig krav som ofte ikke er mulig å oppfylle i sentrum spesielt ifbm med eksisterende bebyggelse. 
Uten videreføring av eksisterende frikjøpsordning eller tilgang til ubebygget tomteareal vil det være 
både umulig og/eller lite ønskelig å endre eller bygge fasader med porter til parkering for eksterne 
tilfeldig/varierende brukere. Denne paragrafen medfører at minimumsparkering = 0, i realiteten ikke 
er gjeldende fullt ut for boligprosjekter i sone A.  
 
Forslaget om min. antall p-plasser for forflytningshemmede som kan ha mer særskilte behov, er 
således mer forståelig. Men det grunnleggende prinsippet om bærekraftig byutvikling og nullvekst i 
biltrafikk i sentrum, må også være gjeldende for forflytningshemmede gjennom valget om å kunne 
bosette seg i sentrum. 
 
Også denne gruppen vil gjøre et aktivt valg om å bosette seg et sted hvor behovet for egen bil kan 
velges bort. Hvor det er nærhet til det meste, samt lettere tilgang til kollektivtransport og 
vareleveringslommer som kan benyttes av større taxier, som er tilrettelagt for denne brukergruppen 
ved transportbehov som ikke kan løses med kollektivtilbud. Samt bo i et bomiljø med direkte tilgang 
til fortau og byrom som i all hovedsak er brøytet eller har gatevarme på vinterstid, og med bedre 
fremkommelighet. 
 
Det vil derfor være mer fornuftig at KPA setter krav til parkeringsplasser i fellesarealer for 
brukerutstyr for denne gruppen, slik som: elektriske rullestoler, terrengstoler, handikapssykler ol.  
Frikjøpsordningen må også vurderes videreført som et supplement eller alternativ løsning for de p-
plassene som må etableres i sone A for Mørkved og Tverlandet. Dette kan gi svært gode muligheter 
for å sikre at disse sentrumsområdene også er sikret gode parkeringsmuligheter for alle. 
  

IV.III Generelle kvalitetskrav  
 
§4.2.1 Solforhold 
«Alle boliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealet på bakken er de deler av tomta 
som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. Uteoppholdsareal kan etableres som vist i § 
4.2.1. Felles uteoppholdsareal skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for alle, og hensynta 
ulike aldersgrupper og funksjonsnivå. Arealene skal være trygge og inkluderende møteplasser. 
Uteoppholdsarealet skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og 
lys, støy og annen miljøbelastning. Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst ved 
vår- og høstjevndøgn minimum i 3 timer etter kl. 16.00.» 
 
Kravet virker umulig å oppnå. Solnedgang i Bodø ved vårjevndøgn er kl. 18:15 og fordrer da fri sikt til 
horisont i vest. Her hjelper det ikke å lempe på kravet ved å bruke annen dato eller tidspunkt. Det er 
alt for stor variasjon i orientering, terrengformasjoner, vegetasjon og nabobebyggelse til at et 
konkret krav på tid og dato bør brukes her. I tillegg er det slik at de aller fleste nye felleslekeplasser 
har tilfredstillende lys- og solforhold. Kravene for sollys ved vår- og høstjevndøgn må kontrolleres 
mht Bodøs breddegrad og solvinkel.  

Kravet virker å være for uoppnåelig for store deler av byutviklingsområdet, oruten ny bydel - Hernes - 
både mht. størrelse og varighet. Det må også innarbeides avviksveileder for sone A hvor det bør 
lempes på krav slik at noe uteopphold kan løses på egen tomt selv om plassering av eksisterende - 
egen og tilstøtende  og ny bebyggelse umuliggjør det generelle kravet til sollys.  
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Der hvor alle andre kvalitetskrav er innfridd vil dette allikevel gi et godt supplement til sentrums 
totale uteopphold og god bokvalitet.  

Endringsforslag for § 4.2.1 
“Lekeplasser skal gis best mulig plassering med tanke på sol, klima, naturopplevelser, 
terreng, trafikksikkerhet, støy mm.” 

§4.2.3 Uteoppholdsarealer 

«Ved flere felles uteoppholdsarealer i samme planområde skal det planlegges for ulike kvaliteter og 
funksjoner. Etter vurdering kan deler av tomten som inneholder naturterreng og andre kvaliteter 
beregnes inn i uteoppholdsarealet. Mindre byggverk som grillbu, lekestue, gapahuk, drivhus, pergola 
ol. kan tillates etter samme vurdering. Alle opparbeidede deler av uteoppholdsarealet skal være 
universelt tilgjengelig.» 
 
Bestemmelsen er i utgangspunktet positiv fordi den gir større mulighet for variasjon mellom 
lekeplasser. Kravet om at alle opparbeidede deler av oppholdsarealet skal være universelt tilgjengelig 
slår imidlertid fort ovennevnte formulering i hjel, og den bør nyanseres, ellers vil det begrense 
muligheter og være svært vanskelig å tilfredsstille. Vi savner også en definisjonen på “opparbeidet 
del”. De fleste deler av et uteoppholdsareal vil være bearbeidet/opparbeidet. 

Forslaget medfører også økt arealbruk uten at dette er nærmere begrunnet. Dersom man 
sammenligner med Kravene i KPA 2018 – 2030 vil forslaget ved lik fordeling mellom store og små 
leiligheter, medføre et økt areal på ca. 43%. Vi finner det underlig at det ikke skal skilles mellom små 
og større leiligheter. I etablerte boligområder iht. KPA 2018 – 2030 oppleves ikke felles 
uteoppholdsarealer å være for små, tvert imot fremstår mange av disse ubrukte og til dels 
overgrodde. 

I gjennomsnitt bor ca. 2,1 personer pr.bolig i Norge, og tallende er synkende, og ca. 67% av alle som 
trenger en bolig er enten enslige eller par uten barn uansett aldersgruppe.  Sentrale føringer og 
bærekraftsmål setter krav strengere krav til mere kompakt og arealeffektiv utnyttelse og utvikling av 
tettsteder og byer. Dette forslaget vil medføre en betydelig økt arealbruk, i strid med ønsket 
måloppnåelse. 

“Det skal legges til rette for bruk av uteoppholdsarealet året rundt. Det skal gjøres rede for belysning 
og for større utomhusarealer skal det lages en belysningsplan.”  

Her bør kommunen spesifisere ytterligere hva det innebærer med tilrettelegging for bruk året rundt. 

“Boenheter skal ha et uteoppholdsareal på minimum 25 m² pr boenhet. Av disse skal minimum 5 m² 
være privat. Minimum 20 m² skal inngå i fellesareal. Uteoppholdsareal skal ikke ligge mer enn 200 m 
fra inngang til boligdel, og skal ha trafikksikker atkomst og plassering. Arealet kan etableres slik som 
skissert i § 4.2.1”  

Bestemmelsen er en lettelse for store enheter, men en innskjerping for mindre enheter. 

TEK 17 kapittel 8, stiller krav til universell utforming av uteareal, og inneholder et praktisk unntak for 
uteareal eller del av uteareal som etter sin funksjon er uegnet for personer med 
funksjonsnedsettelse, jf. punkt 8.2 andre ledd. Vi stiller spørsmålstegn ved at KPA foreslår å ha 
strengere krav til universell utforming enn TEK 17. KPA bør ikke inneholde reguleringer som allerede 
følger av gjennomarbeidede og veloverveide lov- og forskriftskrav. 
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Krav til uteoppholdsareal bør på samme måte som i KPA 2018-2030, tilpasses leilighetsstørrelsene i 
det enkelte prosjekt. En slik differensiering er godt tilpasset etterspørselen i markedet og medfører 
en effektiv arealutnyttelse. 

Endringsforslag for § 4.2.3 Krav til uteopphold sone B 
For sone B må krav til uteopphold differensieres mellom leiligheter over og under 50m2 på samme 
måte og på samme nivå som i KPA 2018 – 2030. 

Overvann 

“Overvann og eksisterende vannveier skal håndteres og inngå i uteoppholdsarealet. Jf. § 
5.1.4    Overvannshåndtering og blågrønn faktor.... Ved uteoppholdsareal på lokk skal det etableres et 
jordsmonnslag med dybde på minst 0,5 meter på minst 80 % av uteoppholdsarealet.” 
 
Uklar bestemmelse som potensielt kan få store negative konsekvenser.  
 
§5.1.1 Energiløsning 

Tilknytningsplikt bør i større grad være gjenstand for en kost-nyttevurdering. Dette gjelder særlig i 
forbindelse med hovedombygginger, der tilknytningsavgiften fremstår som urimelig, ettersom det 
ofte er betydelig rimeligere å benytte alternative og effektive energiløsninger. 

Vi stiller spørsmålstegn ved om det bør være tilknytningsplikt for alle bygg over 500 kvm. For mindre 
bygg som ligger langt fra hovednettet, vil tilknytningsavgiften utgjøre en betydelig del av den totale 
byggekostnaden. Uten at det settes tydeligere kriterier for tilknytningsplikten, vil vedtak om 
tilknytningsplikt ofte kunne angripes som vilkårlig og gjenstand for urimelig forskjellsbehandling. 

Ordningen med tilknytningsplikten bør evalueres. 

§ 5.1.3.2 Terrengbehandling og landskap 
«Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det 
dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige 
landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng. Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store 
skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på støttemurer og fjellskjæringer skal ikke overskride 
2,5 m.» 
Kravet om maks 2,5 m støttemur/skjæring er svært vanskelig å få til i mange utbyggingsområder, 
spesielt der det er bratt terreng. Bare sprang på 1 etasje, altså hus med underetasje krever 
skjæringer/murer på opp mot 3 meter. Et slikt krav vil ofte være svært fordyrende og føre til mye 
større terrengbearbeidelse enn nødvendig, og vil begrense mulighet til å bevare opprinnelig terreng. 
Som et generelt krav er dette alt for omfattende og det bør tas ut. Vi er enige i at det må gjøres 
helhetlige analyser av landskapet ifbm. regulering for å optimalisere at områder for bygninger og 
uteopphold plasseres på riktig sted uten for store terrenginngrep. 
Hoved- og adkomstveier bør ikke anses som byggetiltak i denne sammenheng. Hvis ikke vil svært 
mange tomter innenfor byutviklingsområdet ikke kunne bygges ut. På generelt grunnlag mener vi 
også at kravet til maks 2,5 m. er for strengt uten at dette kan fravikes gjennom ROS – analyser og 
stedlig tilpasning gjennom regulering hvor eks. naturverdier, hensyn til naboer og gode 
uteoppholdsarealer vil få en klar fordel av mer kompakt bebyggelse, men som vil medføre avvik fra 
dette kravet. 
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Endringsforslag for §3.2.1 for sone B 
Ved regulering kreves det en helhetlig landskapsanalyse for området. Før tiltak tillates skal det 
dokumenteres at fjernvirkning og landskapstilpasning ivaretas. Nye tiltak skal underordnes viktige 
landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng.  

Nye byggetiltak skal ha minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. Maksimal høyde på 
støttemurer og fjellskjæringer skal som hovedregel ikke overskride 2,5 m. 

Kravet kan avvikes gjennom regulering der topografiske forhold tilsier dette. Avvik skal 
dokumenteres og utredes med egen ROS -analyse. 

 
§ 5.1.3.5 Krav til arkitekturprosjektering  
«Det valgte arkitektoniske grepet skal alltid gjøres rede for, vurderes og illustreres i planbeskrivelsen, 
og de mest sentrale kvalitetene i dette skal sikres i planbestemmelsene.  
Større eller særlig eksponerte byggeprosjekter skal prosjekteres av foretak som har sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitektur. Med særlig eksponerte menes tiltak i indre bykjerne, langs 
hovedvegnettet og innfartsårer eller tiltak som berører byggverk eller områder med historisk, 
arkitektonisk eller kulturell verdi. Dette inkluderer alle tiltak som berører områder med vernet 
bebyggelse.» 

For de største og mest komplekse prosjektene kan kommunen ved oppstart av 
regulering/prosjektering stille krav om parallelloppdrag, arkitektkonkurranse o.l. Dette for å belyse 
ulike alternativer og finne frem til de beste kvalitetene.  

Vi stiller spørsmålstegn om det ønskelig med en så inngripende bestemmelse som i tillegg er åpen for 
vurdering når det kommer til å vurdere størrelse, eksponering og beliggenhet. Dette er formuleringer 
som gir stort rom for tolkning og liten forutsigbarhet.  

Endringsforslag for §5.1.3.5 
Kommunen må utdype hvordan dette er tenkt håndtert i større felt med trinnvis utbygging 

§ 5.1.4 Overvannshåndtering og blågrønn faktor  
I reguleringsplaner skal terreng – og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal hovedsakelig håndteres lokalt med åpne løsninger. 
Følgende blågrønn faktor skal legges til grunn for utbygging og prosjektering av uteområder:  
• Næringsområder: 0,4  
• Boligområder i sone A: 0,6  
• Boligområder i sone B: 0,8 
 
Hele kapitlet er nytt og innfører krav og faktorverdier vi vet lite om konsekvensen av, både i praksis 
og mht. kostnader. Det er åpenbart at dette vil føre til nye og store problemstillinger som fortjener 
mer erfaring og prøving med, før kommunen  innfører eksakte krav. Vi mener at det ikke er forsvarlig 
å legge inn eksakte krav til blågrønn faktor i denne rulleringen av KPA. 

Endringsforslag for §5.1.4 
Det er uklart hvilken praktisk effekt bestemmelsen har, og bør utredes før det fastsettes som krav i 
KPA. 
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§ 5.2 Boligbebyggelse og bokvalitet  
 
Dette oppfatter vi å være en bestemmelse som er lite relevant for Bodø, og særlig i sone B som 
omfatter et så stort og variert byutviklingsareal. Markedet i Bodø er begrenset og ganske oversiktlig, 
og balansen mellom store og små enheter regulerer seg relativt raskt etter behov og etterspørsel. 
 
Forslaget er etter vårt syn helt i utakt med overordnede sentrale føringer og bærekraftsmål som 
setter krav til mere kompakt og arealeffektiv utnyttelse og utvikling av tettsteder og byer. Det er 
etter vårt skjønnn noe merkelig at det nå foreslås en betydelig inngripen i hvilke boligstørrelser som 
kan bygges, uten at dette er nærmere begrunnet i saksutredningen til ny KPA, som har som 
hovedfokus å tilpasses kommuneplanens samfunnsdel og klima- og energiplanen. 

Både foreslått maksimalt antall boliger under 50m2 og minimumskrav til antall boliger over 80m2 vil 
medføre en betydelig økt arealbruk, og mindre areal- og energieffektive bygg.  

Dette forslaget er også helt i utakt med boligmarkedet, hva som etterspørres og hva de aller fleste 
har råd til å kjøpe jfr. gjeldende byggeforskrifter og boliglånsforskrifter. 

Vi vil påpeke at eiendomsmarkedet og utbyggerne tilpasser seg hele tiden markedet gjennom 
trender, hvilke boliger og boligmikser som til enhver tid etterspørres og hva boligkjøperne har råd til 
å kjøpe.  Selv om kommunen i planforslaget krever at alle større prosjekter skal ha et gitt antall større 
boliger betyr ikke dette at disse verken blir solgt eller utleid. Dette skyldes at stadig færre har råd til 
både å kjøpe eller å leie disse. Konsekvensen av forslaget er at utbyggingen vil stanse opp, fordi ingen 
utbyggere eller banker er villige til å ta risikoen med å bygge leilighetsprosjekter som ikke kan selges 
eller leies ut uten tap. 

Kommunen har foreslår at boligprosjekter innenfor sone A kan fravike de foreslåtte min./maks. 
kravene gjennom regulering, hvilket er bra dersom kravet blir stående, men hovedproblemet er at 
hovedtyngden av boligene som skal bygges i de kommende årene, skal bygges i sone B.  

Utbyggerne oppøever stadig større utfordringer med å finne løsninger og boligkonsepter som gjør 
det mulig for alle kjøpergrupper å kunne kjøpe seg ny bolig. Uansett om det er en førstegangskjøper 
eller den godt voksne som ønsker seg en enklere og mer tilpasset bolig. 

Med gjeldende byggelånsforskrift og stadig økende byggekostnader vil en detaljstyring av størrelse 
og type bolig som er lov å bygge gjøre det nesten umulig å kunne tilby markedet boliger som de aller 
fleste har råd til å kjøpe. Vi klarer ikke å se at det foreligger gode faglige  grunner for forslaget.  

Vi mener dette vil øke de sosiale forskjellene, først og fremst ved at stadig flere grupper av 
befolkningen ikke vil få mulighet til å kjøpe eller bytte bolig tilpasset boligbehov og livssituasjon. 
Dette vil også øke presset på kommunale sosialtjenester og sykehjemsplasser på sikt. 

Dersom forslaget til §5.2.2 blir stadfestet i KPA 2022 – 2034, vil svært mange boligprosjekter bli 
utsatt eller ikke bli realisert. Redusert nyboligbygging vil igjen medføre en forsterket ubalanse i 
boligmarkedet med ytterligere prisvekst. På sikt vil dette kunne medføre ytterligere nedgang i 
befolkningsveksten og med negativ utvikling av Bodø. Stadig færre vil ønske å flytte til og/eller bo i 
en by hvor det er dyrt å bo, nesten umulig å finne seg bolig og hvor det ikke skapes utvikling og nye 
arbeidsplasser. I tillegg risikerer vi et betydelig frafall av arbeidsplasser og kompetanse innenfor 
fastlands Norges største næring i Bodø- og Saltenregionen som kan være utfordrende og ta tid å 
gjenoppbygge. En slik nedbyggingen av næringen vil også få negative konsekvenser for utviklingen 
ifbm. nyindustrialiseringen i kommuner som Vefsn, Rana og Narvik.  
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Endringsforslag for §5.2.2 Boligstørrelser og antall boenheter 
Krav til boligstørrelse i nye større leilighetsprosjekter (mer enn 15 nye boenheter):  

Det skal være varierte leilighetsstørrelser. 

Maksimalt antall boenheter skal fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

§ 5.2.3 Bokvalitet  
Det er bra at kravene her er utformet som bør- krav og retningslinjer, og ikke som eksplisitte krav. 
Punktet om at små boliger bør ha 2,5 meter takhøyde er upresist unødvendig.  

Endringsforslag for §5.2.3 
2,4 m takhøyde er innarbeidet som en norm og modul i nesten alle boligbygg og Bodø kommune bør 
ikke ha noen avvikende norm på dette for en bestemt gruppe boliger. Økt etasjehøyde har 
kostnadskonsekvens og ved flere etasjer vil også gesimshøyder kunne bli utfordret. 

 
§ 5.2.5 Avfallshåndtering  
Denne paragrafen er lite endret fra gjeldende KPA og litt lempet på i Sone A mht. plassering på egen 
grunn. Kravene i gjeldende KPA til plassering og godkjenning av nedgravde søppelanlegg har utløst 
unødige komplikasjoner, herunder behov for dispensasjoner.  I tillegg er ordningen fordyrende i små 
prosjekter.  
 
Grensen for 3 enheter er svært lav, og bør være høyere. Kravet om at anlegget alltid skal plasseres på 
egen tomt er av og til komplisert å få til, og i noen tilfeller direkte upraktisk. Dette vil bli forsterket 
når en i tillegg får en retningslinje om at også naboer skal kunne benytte anlegget. Fellesanlegg for 
avfall er bra og framtidsrettet, men ordningen ville være tjent med større fleksibilitet, optimalisering 
og bedre samordning når nye anlegg plasseres, uavhengig av om det skjer på egen tomt eller egnet 
kommunal grunn, herunder i annet veiformål/friområde.  

Endringsforslag for §5.2.5 
Nå praktiseres bestemmelsen om plassering på egen grunn på en måte som både fordyrer anleggene 
og hindrer optimal plassering mht. til funksjonalitet og flest mulig brukere. Dette er lite 
fremtidsrettet og bærekraftig. Bestemmelsen foreslås fjernet. 

 

§ 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal- balkonger, altaner, terrasser mv. 

«Innglassing av balkonger, altaner, terrasser mv. for privat uteopphold er tillatt hvis glasset kan 
åpnes og lukkes. Utforming og plassering av disse skal planlegges tidlig i prosjektet og integreres på 
en god estetisk måte i fasaden. Innglassede bygningsdeler skal ikke dominere fasadeuttrykket, og kan 
maksimalt utgjøre en tredjedel av total fasadeflate på angjeldende vegg. Hvis fasaden har flere 
eksisterende balkonger, altaner, terrasser mv. tillates det ikke enkeltvis innglassing.» 

Innglassing av balkonger er noe mange ønsker, og tiltak som kan øke uteoppholdsarealets 
bruksområde og være god klimatilpasning. Det virker etter vårt skjønn kompliserende at KPA skal 
sette detaljerte grenser for omfanget av dette. Vi ser at det kan være behov for å begrense at det 
innglassing skjer tilfeldig i enkelte bygg og leiligheter, men dette er likevel et forhold som bør 
overlates til den enkelte detaljreguleringsplan eller byggesak. 
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Kommentarer til øvrige områder: 
ALSOS Kjerringøy: Området «Alsos» på, Kjerringøy er regulert til boligformål. T Kolstad Eiendom AS 
har utredet mulighetene for å utvikle området i henhold til gjeldende reguleringsplan. På grunn av 
utfordrende grunnforhold, er det ikke regningssvarende å utvikle området i tråd med gjeldende 
regulering. For at området skal kunne utvikles, bør det i KPA legges opp til en kombinasjon mellom 
fritidsbebyggelse og boligbebyggelse, der boligbebyggelsen etableres i forbindelse med etablert 
infrastruktur. 

Gnr. 40 bnr. 4: Tomten kan potensielt være egnet til småhusbebyggelse. Området vil være en 
naturlig forlenging av Slåttlia og har liten verdi mht. alternativ bruk. Området bør reguleres til 
boligformål for å kunne utvikle Jensvolldalen videre.   

Tverlandet: Det fremkommer av planbeskrivelsen at: «Det er et mål å legge til rette for en 
videreutvikling/fortetting av Tverlandet tettsted innenfor den strukturen området har i dag. 
Utviklingstakten er langsommere enn i byutviklingsområdet for øvrig, og det må holdes øye med 
barnehage- og skolekapasitet slik at det ikke blir nødvendig med ny-investeringer i bydelen.» 

Vi synes det er feil utgangspunkt å beregne boenheter etter skolekapasiteten. Skal bydelen utvikles 
bør den også tåle å utvide utdanningstilbudet i takt med ønskede befolkningsveksten. Utvikling av 
området, nye arbeidsplasser og næringer vil kunne generere ytterligere midler som igjen kan brukes 
på ny skole og barnehage.  

 

Beste hilsen 

 

Daniel Bjarmann-Simonsen  Elnar Holmen   Merete Nordheim 
Regiondirektør    Adm. dir.   Direktør 
NHO Nordland    BRUS AS   Bodø Næringsforum 

 

Bodø 23.02.2022 
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 Innspill til høringsforslag til ny arealdel av kommuneplan 2022-2034 

Norconsult AS fremmer i det følgende innspill til høringsforslaget til ny arealdel av kommuneplan. Innspillet 
er utarbeidet av fagfolk med følgende kompetanse- arkitekt, landskapsarkitekt, plan og miljø. 

Kommentar til formålsbestemmelsen 
Norconsult ser at bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen også legger vekt på ivaretagelse av ytre 
miljø. Arealplanen med bestemmelser er et svært viktig verktøy for at kommunen skal nå sine miljømål. 
Ivaretagelse av ytre miljø mener vi derfor bør løftes opp og omtales allerede under beskrivelsen av formålet 
til arealplanen.  

 

§ 1.1.2 Forholdet til reguleringsplaner  

«Kommuneplanens arealdel gjelder ved motstrid foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020» 

Vi mener dette er en uheldig bestemmelse der relativt nylige vedtatte reguleringsplaner som det er brukt mye 
tid og ressurser på, tilsidesettes for kommuneplanens bestemmelser ved motstrid.  En del av planene vil 
også muligens ikke lenger være gjennomførbare og må gjennomgå prosesser med omregulering før 
områder kan bygges ut. Det vil medføre unødvendig byråkrati og være kostnadsdrivende. 

Kommuneplanen er blitt et svært omfattende dokument som er krevende for rådgivere, utbyggere og andre 
og ha oversikt over og derigjennom muligheten til å identifisere eventuelle motstrid. Dersom bestemmelsen 
står seg, vil det være ekstra viktig at kommunen innvilger forespørsler om avklaringsmøter og 
forhåndskonferanser, slik at eventuelle motstrid kan avklares i en tidlig fase. 

 

§ 1.2.1 Unntak fra plankrav 

Vi mener det kan være relevant å tillate inntil 4-mannsboliger uten plankrav. Typologien inngår i 
småhusbebyggelse, og utløser for eksempel ikke krav til parkering i anlegg/under bakken. 
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§ 1.7.1 Støy (3. avsnitt): 

«For hver enhet skal minst et soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille 
side». 

Denne bestemmelsen er noe uklar. Vil det aksepteres at stue i en 2-roms leilighet er ligger på støyutsatt side 
så lenge soverommet ligger mot stille side? 

 

§ 1.8 Ulempehåndtering i anleggsfasen 

I de fleste tilfeller er entreprenører ikke kontrahert ved rammetillatelse, ettersom dette også er det relevante 
tidspunktet for utsendelse av anbud. Det er normalt kun entreprenørene selv som sitter med kunnskap og 
planlegging om driftstider, massetransport, riggområde etc. Vi mener at rekkefølgekravet bør hjemles til 
igangsettingstillatelse og ikke til rammetillatelsen. 

Vi ser at temaer som er vanlig å ha med i miljøoppfølgingsplaner er listet opp som del av ulempeplanene. 
Her nevnes for eksempel massetransport, transport, støy, rystelser, vibrasjoner, støvdemping mm. Noen av 
disse ligger også under temaet forurensning i NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø 
for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Kommunen bør se nærmere på om det skal være bedre 
avgrensning mellom miljøprogrammet og ulempeplanen. 

Det er bra at Bodø kommune setter krav til utarbeidelse av miljøprogram for alle reguleringsplaner.  

 

§ 1.9 Miljøprogram 

Bestemmelsen stiller krav til bruk av NS NS3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for 
bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. I dette ligger det at miljøprogrammet skal utarbeides på et strategisk 
overordnet nivå der miljømål for et bygg- eller anleggsprosjekt fastsettes. Vi mener at bestemmelsen også 
må omfatte utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan som så langt som mulig beskriver hvordan prosjekteier skal 
følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektet.  

Kommunens egne miljømål bør ligge til grunn og danne minimumsmål for utbyggerne i kommunen. Det 
foreligger per i dag ikke en samlet oversikt over hvilke miljømål- og miljøkrav som stilles ved gjennomføring 
av ulike utbyggingsprosjekt, og hvordan miljøhensyn skal fastsettes og følges opp i ulike faser av 
byggeprosjektene. Vi mener at det vil være hensiktsmessig av Bodø kommune å utarbeide et miljøprogram 
til KPA. At miljøet vurderes fra prosjekt til prosjekt innenfor et mindre avgrenset område bidrar ikke til å løse 
miljøkrisen vi står ovenfor på en effektiv måte.  Miljøprogram til KPA vil gi oversikt over kommunens miljømål 
slik at hver utbygger slipper å sammenfatte disse. Dette vil bidra til mer forutsigbarhet og omforent forståelse 
for hvilke miljøhensyn utbyggerne skal ivareta og vektlegge i sin planlegging for at kommunen skal nå sine 
miljømål på kort og lang sikt. Målsettingen er å legge til rette for høy måloppnåelse også på tvers av de ulike 
prosjektene. Her nevnes f.eks føringer for overordna energiløsninger som fjernvarmeanlegg, 
overvannshåndtering, og ordninger som tilrettelegger for mellomlagring og oppbevaring av ressurser for 
gjenbruk mellom prosjekter som ikke overlapper i tid. 

Kommunedelplan for Hernes, har et overordnet miljøprogram knyttet til seg, og viser at Bodø kommune også 
ser hensikten med å utarbeide en miljøplan som kan legges til grunn for reguleringsplanene.  
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En beskrivelse av prosessen og myndighetsutøvelse for godkjenning av miljøprogram med tilhørende 
miljøoppfølgingsplan bør komme bedre frem av KPA. Norconsult ser at i Overordnet miljøprogram for Hernes 
skal miljøoppfølgingsplan utarbeides først etter detaljreguleringen, og at denne skal godkjennes gjennom 
byggesak. Det kan være flere myndighetsforhold knyttet til kravene i et miljøprogram med tilhørende tiltak i 
miljøoppfølgingsplan. Prosessen med godkjenning fra respektive myndigheter går dermed utover det 
kommunen selv kan gi tillatelse til.  

 

§ 1.10.1 Krav til miljøundersøkelse og tiltaksplan 

Vi mener at bestemmelser som allerede kommer frem i forskrift ikke trenger å stå som egne bestemmelser i 
kommuneplanen. Krav om miljøundersøkelser og tiltaksplan er lagt til forurensningsforskriften kapittel 2 med 
tilhørende kommentarer, veiledere og faktaark fra Miljødirektoratet. 

Alternativet er å løfte spesielle forhold som gjelder Bodø kommune og som er knyttet opp til kapittel 2, 
eksempelvis spesielle krav om eller mulighet for gjenbruk av rene og forurensede masser, egne vedtak om 
naturlig høye bakgrunnsverdier, eller eventuelle krav om plan for håndtering av rene masser. Sistnevnte må 
da sees i sammenheng med 1.10.2 

Om bestemmelsen opprettholdes så gir begrepet «byggetillatelse» rom for tvil/tolkning. Bør erstattes med 
rammetillatelse eller igangsettingstillatelse avhengig av hva som er intensjonen med bestemmelsen.  

 

§ 1.10.2 Massebudsjett og- regnskap 

Hensikten og målsettinger med budsjett og regnskap bør komme bedre frem, som f.eks om dette skal føre til 
økt gjenbruk, redusert uttak av urørte ressurser, klimagassutslipp eller samordning mellom prosjekter. 

Forholdet mellom større byggeprosjekter og at kravet inntrer ved uttak av mer enn 150 m3 bør sees 
nærmere på. Om hoveddelen av gravearbeidene i Bodø ligger på 150 m3 eller mer vil krav knyttet til 
omdisponering og gjenbruk av rene og forurensede masser i eller på tvers av prosjektene kunne medføre 
stor miljøgevinst både med hensyn til utslipp og uttak av nye ressurser. 

Kvalitative vurderinger av overskuddsmasser med hensyn til hva massene eventuelt kan gjenbrukes til bør 
også foreligge som del av undersøkelsene – noe som bidrar til å fremme overskuddsmassene som et 
produkt mer enn et avfall.  

 

§ 1.10.13 Rivningsbudsjett og - regnskap 

Krav om utarbeidelse av avfallsplan – og miljøsaneringsbeskrivelse ligger allerede inne i TEK17 9-6 og 9-7. 
Vi mener som nevnt tidligere at det er unødvendig gjengi allerede gjeldende bestemmelser i 
planbestemmelsene, men heller fokusere på bestemmelser som imøtekommer områder der kommunen har 
høyere miljømål enn krav som allerede gjelder. Vi tenker at grensesnittet mellom 1.10.13 og bestemmelsene 
i TEK17 9 bør sees nærmere på, slik at hensikten utover TEK17 kommer bedre frem. 

Hensikten med bestemmelsen forstår vi i hovedsak å være økt gjenbruk av rivematerialer. Utfordringen 
ligger på kvaliteten av rivemateriale og produktkontroll, og at det mangler krav om tilstandsanalyser av 
riveobjektene. Vi foreslår derfor at denne bestemmelsen klarerer i større grad rundt denne problematikken. 
Krav til tilstandsvurdering og kartlegging av mulig gjenbruk av rivematerialer i god tid før riving kan bidra til 
økt gjenbruk. 
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§ 1.12 Klima og energi 

Vi mener at tiltak for å redusere klimagassutslipp bør kvantifiseres for å sikre at de har en reell effekt.  Det vil 
være hensiktsmessig å stille krav til et klimabudsjett i prosjektene som gjelder både for anleggsfasen og for 
driftsfasen, og at dette følges opp med et regnskap som viser avvik og begrunnelsene for disse.  

I bestemmelsen er det bl.a stilt krav om at det i reguleringsplaner skal redegjøres for valg av 
byggematerialer. Denne vil være problematisk da det i mange tilfeller blir vanskelig å ta endelig stilling til 
dette så tidlig i prosessen. Vi tenker at dette forholdet er dekt igjennom at det skal redegjøres for tiltak for å 
redusere klimagassutslipp og da vil type byggematerialer være sentral i vurderingen.   

 

§ 1.15 Bevaring av matjord i Byutviklingsområdene 

Denne bestemmelsen mener vi bør samordnes med 1.10.2. med tydeligere hensikt og føringer på 
måloppnåelse. Det må komme tydelig frem hvilke krav som stilles til matjordplanen.  Vi tenker det er naturlig 
at en matjordplan skal godkjennes i forbindelse med rammesøknad. Det må da fremkomme av planen hvor 
og hvordan matjorda skal disponeres.  Det må defineres hva som menes med rimelig avstand. Bodø 
kommune må ta stilling til hvordan det skal håndteres om utbygger ikke finner jordbruksformål som kan 
nyttiggjøre matjorda eller denne type nyttiggjøring ikke er innenfor rimelig avstand.  Skal det da stilles krav 
om at jorda skal brukes i jordproduksjon eller kan den håndteres som annen overskuddsmasse?  

 

§ 1.21 Skilt og reklame 

For større bygninger kan det svært ofte være ønskelig med flere enn ett virksomhetsskilt, noe man ofte ser i 
praksis. Bestemmelsene kan med fordel nyanseres noe i forhold til dette for å unngå 
dispensasjonssøknader. 

 

§ 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser 

I tabellen benyttes begrepet forretning. I §2 er begrepene handel, detaljhandel og handel med plasskrevende 
varetyper definert. Bør forretning byttes ut med begrepet handel? Om ikke må det komme klart frem hva som 
menes med forretning. 

Bør også tydeliggjøre at utvendige oppstillingsplasser for biler for salg knyttet til bilforretninger ikke omfattes 
av det maksimale parkeringskravet knyttet til forretning. 

  

§ 3.2.2 Krav til antall sykkelparkeringsplasser 

Det synes i utgangspunktet noe underlig å stille krav til 1,5 sykkelplasser pr årsverk. 
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§ 3.2.3 Dokumentasjon av parkeringsløsning 

Intensjonen med bestemmelsen synes god og fleksibel. Vi mener det i tillegg må stilles kompetansekrav til 
de som skal utarbeide denne dokumentasjonen. Det bør komme klarer frem hvilke kriterier som vil legges til 
grunn for vurderinger av denne dokumentasjonen. Om ikke blir det et svært uforutsigbart system. 

 

§ 3.4 Parkering 

3. avsnitt: Dersom det med dette menes parkering i Sone A, så kan dette med fordel innlemmes i ordlyden i 
bestemmelsen. 

Sone A: Dersom det f. eks bygges boligbebyggelse i et kvartal (med inntil 66% utnyttelse), og resterende 
areal er uegnet for uteopphold (jfr KPAs kvalitetskrav), så bør det vurderes om resterende areal på 
terreng/bakgård kan utnyttes til parkering. 

Sone B: Tolkning av hva som er en bygning med 4 boenheter bør med fordel spesifiseres. Både rådgivere, 
utbyggere og byggesaksbehandlere har tolket denne bestemmelsen på ulike måter i gjeldende versjon av 
KPA. 

 

§ 3.5 Parkering (tomteandel) 

Bestemmelsen for parkering i sone B for kontor og forretning synes svært streng vedr begrensning om 15% 
og 20%, og synes i liten grad etterlevd i nyere etableringer. Vi tror med fordel at intensjonen kan nyanseres 
så lenge den ubebygde delen av eiendommen ikke fremstår som en homogen parkeringsflate. For eksempel 
kan det stilles andre kvalitetskrav til utforming, beplantning, randsoner mv.  

 

§ 3.8 Nedbygging og re-etablering 

Denne bestemmelsen synes også svært streng. Det er relativt vanlig at ubebygde eiendommer leies ut til 
parkering for andre aktører i nærområder. Det synes derfor både unødig kostnadsdrivende og plasskrevende 
dersom disse i utgangspunktet må re-etableres i fellesanlegg i et nybygg. Et alternativ kan være å skille 
mellom tinglyste p-plasser og øvrig parkering. 

 

§ 4.2 Uteopphold og sol 

Det synes i utgangspunktet som en god retningslinje at et uteoppholdsareal må ha en viss andel soltimer. 
Men vi er svært tvilende til at alle eiendommer for fremtidig boligutvikling faktisk har nødvendig antall soltimer 
ved vår- og høstjevndøgn pr i dag. Dette kan skyldes topografi eller vegetasjon i områdene rundt, eller 
høyde på omkringliggende bebyggelse. 

Det er også viktig å avklare om en bestemmelse knyttet til soltimer på et regulert uteareal, skal sette føringer 
for senere utvikling av tilstøtende eiendommer. I praksis må eiere av omkringliggende eiendommer i 
høringsperioden gjøre seg kjent med hva et uteareal kan bety for deres egen utnyttelse. Vi formoder at et 
«godkjent» uteareal ikke kan forringes med nye slagskygger fra senere byggetiltak. 

I siste setning i 6. avsnitt kan det med fordel presiseres hva uteoppholdsarealet faktisk skal være universelt 
tilgjengelig fra? Eks; Fra grensen til tilstøtende arealformål, fra nærmeste vei, fra alle boliginnganger (også 
uten tilgjengelighetskrav) som benytter lekearealet? I kuperte boligområder er ofte helning på vei og fortau 
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brattere enn helningskrav for rullestol. Et naturlig krav vil være at alle tilgjengelige boenheter skal ha 
universell tilgang og adkomst til lekeareal, og at de møblerte/opparbeidede delene av utearealene isolert sett 
er tilpasset tilgjengelighetskrav. 

Det er videre veldig strengt å si at overvann og eksisterende vannveier skal håndteres og inngå i 
uteoppholdsarealet. Det vil ikke alltid være mulig, og det må det gis åpning for. 

 

§ 5.1.3.3 Takform 

Siste setning: Det synes unødig strengt og begrensende å fastsette ved brøk hvordan 2 takflater bindes 
sammen. 

 

§ 5.1.5 Byggegrense 

Bestemmelsen bør også henvise til § 5.2.9 som åpner for mindre avstander for garasjer, carporter og uthus. 

 

§ 5.2.2 Boligstørrelser 

Vi har forståelse for at kommunen ønsker å regulere variasjon i leilighetsmiks i et boligprosjekt, dette i lys av 
nyere byggesaker. Vi er imidlertid bekymret for at bestemmelsene blir for rigide, og i verste fall jobber mot sin 
hensikt. Bestemmelsen kan trenere og evt stoppe igangsetting av byggetiltak dersom det f.eks. er vanskelig 
å selge større leiligheter i et bestemt område. 

Det ønskes også presisert i den endelige bestemmelsen om bruksarealet faktisk inkluderer sportsbod i 
henhold til gjeldende praksis i Bodø kommune. 

 

§ 5.2.3 Bokvalitet 

Intensjonen om bokvalitet er god.  

Men bestemmelsen vil trolig tolkes svært ulikt av rådgivere, utbyggere og kommunale saksbehandlere. Er 
det f.eks. slik at det ikke lengre vil tillates leilighetsbygg, dersom enkelte boenheter ikke har utsyn eller 
balkong mot sør og vest? 

Hva menes med at boenheter skal skjermes mot innsyn? 

 

§ 5.2.9 Garasje 

Mønehøyde for en garasje bør kunne nyanseres noe. F.eks. kan det være viktigere for estetisk tilpasning at 
takvinkel på en ny garasje i et etablert boligområde tilpasses takvinkel på eksisterende bebyggelse, enn at 
mønehøyden begrenses utelukkende med en max høyde.  

 

§ 5.4 Sentrumsformål: 

Det synes relevant at hotell/overnatting innlemmes under sentrumsformål. Dette gjelder også § 13.4.1 
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§ 5.10.7 Havneterminal 

Formål som er hjemlet i nylig vedtatte planer bør innlemmes i hva som tillates innenfor området (ref. 
reguleringsplan for Klinkerveien 6 og 8). 

 

§ 13.4.2 BYA for boliger sone A 

Selv om bestemmelsen ikke er endret sammenlignet med gjeldende arealdel av kommuneplan, så gir denne 
rom for tolkning. 

Slik bestemmelsen er formulert tillates det f.eks. ikke at det bygges boliger i øvre etasjer, dersom basen av 
bygget/kvartalet har maksimal utnyttelse. Og hva med eksisterende bygg som har bolig tilnærmet 100 %. Må 
disse ved renovering/påbygg reduseres til 66 % ? 

For å gjøre bestemmelsen klarer mener vi det kan være fornuftig med en nyansering/oppklaring av hva som 
gjelder i det enkelte tilfelle.  

 

§ 13.4.4 Utforming og fargebruk 

Det er forståelig at Byutvikling ønsker mere fargebruk i sentrum. Men det fremstår lite gjennomtenkt at 
paletten for Områdereguleringsplanen for Storgatakvartalene skal legges til grunn for alle nybygg (uavhengig 
av funksjon og størrelse). Paletten er basert på bygninger fra 40-60-tallet, som i utgangspunktet stort sett er i 
2 og 3 etasjer med pussede fasader. 

 

Plankartet 

Plankartet er noe unøyaktig/feil på enkelte områder. Et eksempel er vist og forklart i figuren nedenfor. 
Plankartet bør kvalitetssikres bedre. 
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Gøran Antonsen 

   



Fra: roy.inge@pilote.no[roy.inge@pilote.no]
Sendt: 18.01.2022 10:31:16
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: harek@pilote.no[harek@pilote.no];'Jan Olav Kveli'[kveli@pilote.no];
Tittel: 2020/5962 

Uttalelse vedrørende KPA 2022/2034
 
 
Vi ser i den nye KPA at rundkjøring og tilførselsvei på vår eiendom 70 / 1074 er fjernet slik den fremsto i 
tidligere KPA.
 
For videre utvikling av vår eiendom er dette viktig at planen opprettholdes uten rundkjøring og 
tilførselsvei. Vi er nå i dialog med Statens Veivesen som forhindrer vår videre utvikling og byggesak på 
eiendommen som må til for at eiendommen kan benyttes hensiktsmessig fremover.
 
Vi kan ikke se noen grunn til at planlagt tidligere rundkjøring som mest sannsynlig aldri blir realisert skal 
kunne forhindre tilpasning / utvikling av eksisterende næringseiendom. Da riksvei 80 nå er planlagt samt 
vedtatt flyttet.
 
 
Mvh
 
Roy Jordan
Nordland Caravan AS
477 00883
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    Dato 04.02.2022 
              Sak 2022/49 2 

 

 
Innspill ved høring av Bodø kommunes arealplan     
 
 
Nordland Fylkes Fiskarlag viser til høring av forslag til Bodø kommunes arealplan. Bodø 
kommune har i planforslaget tatt med et akvakulturområde i Breisundet i Helligvær. I 2017 
lå området inne i kommunens arealplan som flerbruksområde inkludert akvakultur. Dette 
ble ved planrullering tatt ut av planen. Det kom i mellomtiden en søknad om etablering av ny 
oppdrettslokalitet Breisundet. Et spørsmål som ble gjenstand for mye diskusjon var hvilken 
plan som skal legges til grunn for behandling av søknaden, den gamle der området hadde 
status som flerbruksområde med akvakultur, eller den nye det akvakultur var tatt ut. 
Akvakultursøknaden ble behandlet, og endte med avslag fra Nordland Fylkeskommune. I 
avslaget ble ikke planstatus vektlagt, men konflikt med lokale interesser og gyteområdet ble 
utslagsgivende.  
 
Under høring av akvakultursøknaden kom det fram at det Breisundet tidligere har vært 
kartlagt som gyteområde for torsk. Også ved siste kartlegging av fiskeriinteresser i området i 
2005 var området tegnet inn som gyteområde i kart. Gyteområdet var med på Bodø 
kommunes temakart over fiskeriinteresser både i 2002 og i 2009. Av en ukjent grunn ligger 
ikke gyteområdet inne i Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil, til tross for at det var med 
ved siste kartlegging av fiskeriinteresser. Da Lofoten Sjøprodukter AS presenterte sine planer 
om å etablere en ny oppdrettslokalitet i Breisundet kom lokalbefolkning og fiskere raskt på 
banen og opplyste om at det foregår gyting i sundet. I tillegg ble det også kjent at området 
brukes til låssetting av makrell og sild, i tillegg til å være en god, nær og skjermet for vær 
fiskeplass for lokale fiskere. Nordland Fylkes Fiskarlag har vært i kontakt med Bodø Fiskarlag, 
som fastholder sin motstand mot etablering av en ny oppdrettslokalitet i Breisundet.  
 
I 2020 ble det søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakultur i 
Breisundet. Kommunen avslo søknaden. I slutten av 2020 sendte Bodø kommune ut 
oppstartsvarsel og høring av planprogram for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 



 
Nordland Fylkes Fiskarlag  Konrad Klausens vei 4D 8003 Bodø  Tlf. 75 54 40 70 

nordland@fiskarlaget.no  Org. nr. 938 275 696 
2 

Våren 2021 ble det sendt ut et nytt brev fra kommunen om at området i Breisundet ble 
vurdert tatt med som akvakulturområde i det videre arbeidet med planen. Nordland Fylkes 
Fiskarlag kom med en uttalelse til dette. Denne uttalelsen legges ved dette brev.    
 
Vi kan ikke se at det er kommet inn nye momenter som taler for at utfallet vil bli noe annet 
enn det ble ved tidligere behandlinger av saken. Vi ber om at akvakultur tas ut av planen for 
Breisundet. Området bør gis formål flerbruk uten akvakultur. Akvakultur i Breisundet vil 
være ekskluderende for annen bruk. Nye akvakulturlokaliteter bør heller etableres i områder 
med mindre konflikt med andre interesser og i dialog med fiskerinæringa. Fiskerne er også 
bekymret for utslipp av både organisk avfall, samt kjemikalier og lusemidler fra eventuell 
drift. Det er skjellsandområder og tareskog i området, samt et rikt fugleliv, som taler for at 
området har en viktig økologisk funksjon for flere arter, så vel som ressurs- og gyteområde 
for fisk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen          
 
Hanne Fagertun      Mira Bolsøy Aasjord 
Daglig leder      rådgiver   
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 

Bodø Fiskarlag  
Nordland fylkeskommune Postmottak, Fylkeshuset, 8048 Bodø 
Fiskeridirektoratet region Nordland Postboks 185 Sentrum 
Statsforvalteren i Nordland Statsforvalteren i Nordland, PB 1405, 80 
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Bodø kommune            
   

7.5.2021  
          Saksnr: 2020/1571 

 

 

Tilrettelegging for akvakultur i Breisundet/Breidsundet i Helligvær i Bodø kommune – 
Kommuneplanens arealdel - Innspill  

Viser til brev datert 30.3.2021 angående bystyrets beslutning om at tilrettelegging for 
akvakultur i Breisundet i Helligvær skal tas med i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel 
for Bodø kommune. Bodø kommune ber i brevet om innspill til temaet slik at Bodø 
kommune har et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig før det gjøres vurderinger og 
beslutninger tas.  
 
Bakgrunn 
Gjeldende arealplan for sjøområdene i kommunen ble vedtatt i 2018. Som beskrevet av 
kommunen ble det gjort en grundig gjennomgang av sjøarealene for å få bedre 
forutsigbarhet og styring på akvakultur og ivareta hensyn til fiske, friluftsliv og naturverdier 
på en bedre måte. Det aktuelle området i Breisundet var i planen som var gjeldende før 2018 
avsatt til flerbruksområde hvor både fiske og akvakultur inngikk. I 2018 ble akvakultur tatt ut 
av dette område og er i gjeldende plan avsatt til hovedformålet bruk og vern av sjø og 
vassdrag, NFFF. Dette er flerbruksområder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, og det åpnes 
ikke for akvakultur innenfor disse områdene. Tiltak eller inngrep i konflikt med natur, 
friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. 
 
Vi viser til at Lofoten Sjøprodukter AS i 2017, da kommuneplanens arealdel ennå åpnet for 
akvakultur i Breisundet, søkte om ny lokalitet i samme område som kommunen nå har 
varslet at vil bli vurdert åpnet for akvakultur igjen. Den gang slo Bodø kommune fast at et 
akvakulturanlegg som søkt var konfliktfylt i forhold til etablert næringsliv og 
lokalbefolkningens bruk av område og anbefalte at lokaliteten ikke ble etablert. Nordland 
fylkeskommune avslo søknaden på bakgrunn av innkomne merknader, med særlig vekt på 
innspill fra Fiskeridirektoratet region Nordland om at det var gyteområde i omsøkte område.  
 
Fiskeriinteresser i området 
Nordland Fylkes Fiskarlag fremmet også innspill til den nevnte søknaden i 2017 og la til 
grunn i vår uttalelse at det ikke er registret fiskeriaktivitet i området i Fiskeridirektoratets 
kartdatabase. Etter dette er det fremkommet ny, viktig kunnskap.  
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Ifølge Bodø Fiskarlag har Breisundet alltid vært et yndet område for fortøyning/låssetting av 
fisk under sildefiske, makrell og sei. Breisundet er ifølge lokale fiskere også et viktig 
oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe, i tillegg til at det har vært fisket mye sild i 
dette sundet. Bodø Fiskarlag har også pekt på utfordringer knyttet til villfisk som beiter på 
fôrspill fra oppdrettsanlegg, driftsgrunnlaget for det lokale fiskemottaket og utslipp av 
legemidler mot lakselus. Bodø Fiskarlag er sterkt imot at det anlegges et nytt 
oppdrettsanlegg i dette området. 
 
Fiskeridirektoratet gjorde i brev 27.2.2019 kommunen, forvaltning og andre oppmerksomme 
på at det i temakart til Bodø kommunes tidligere arealplan lå et gyteområde i Breisundet 
som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets kartverktøy. Fiskeridirektoratet redegjør i nevnte 
brev for at det er høyst sannsynlig at dette gyteområdet er kartlagt av Fiskeridirektoratet, 
men at det på uforklarlig vis har forsvunnet fra etatens kartløsning. På bakgrunn av 
områdets bruksverdi som fiskeplass og gyteområdets økologiske funksjon frarådet 
Fiskeridirektoratet etablering av akvakultur i dette området.  
 
Om akvakultur i viktige fiskeområder 
Det er flere problemstillinger som utfordrer sameksistensen mellom fiskeri og havbruk.  
Akvakulturanlegg er på grunn av sin form ekskluderende for annen bruk av område som for 
eksempel fiske. Det er ferdselsforbud 20 m og fiskeforbud 100 meter fra ethvert 
akvakulturanlegg. I tillegg kommer fortøyninger som vanligvis strekker seg flere hundre 
meter fra anlegget.  
 
Det kan være problematisk når sedimentering fra akvakulturanlegg skjer i fiskeområder, og 
spesielt i fiskens gyteområder. Gyteområder er svært viktig for rekruttering og styrking av 
villfiskbestandene. Det finnes pr i dag ikke tilstrekkelig forskning for å kunne si noe sikkert 
om hvordan akvakultur av laks påvirker gyteområder for torsk og betingelsene for gytingen. 
Fiskere har i mange år rapportert om at torsk uteblir fra sine faste områder når det etableres 
akvakulturanlegg for laks i eller nært gyteområder. Det er satt i gang større 
forskningsprosjekter i regi av blant annet Havforskningsinstituttet som skal studere hvordan 
akvakultur av laks påvirker gyteadferd og rekruttering hos torsk. Disse prosjektene er ikke 
ferdigstilt, men vil forhåpentligvis gi oss mer og sikker kunnskap om problemstillingen. Inntil 
det foreligger mer kunnskap om effektene av lakseoppdrett på torskebestandene forventer 
Nordland Fylkes Fiskarlag at føre-var-prinsippet legges til grunn når det søkes/planlegges 
akvakultur i gyteområder.  
 
Kysttorsken sliter og gjenoppbyggingsplanen som har vært operativ i flere år har ikke hatt 
ønsket effekt. Havforskningsinstituttet har nylig foreslått en ny gjennoppbyggingsplan og 
kysttorsken står i fare for å miste sin MSC-sertifisering i 2021. MSC er en viktig 
miljøsertifisering som har stor betydning for markedsadgang og pris for torsk. 
 
Utslipp av legemidler mot lakselus er i dag den største utfordringen for sameksistens mellom 
akvakultur og fiskeri, og de fleste legemidler har vist seg å være langt mer skadelig for miljø 
og marine krepsdyr enn tidligere antatt. Dette er ny kunnskap som må ligge til grunn i 
kommunens vurdering. Dagens regelverk er utilstrekkelig i forhold til å håndtere denne 
problematikken.  
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Villfisk, som for eksempel sei, tiltrekkes av utslipp av fôrspill og feces fra anlegg, og fiskere 
rapporterer om at fisk som har beitet på utslippet får redusert kvalitet og holdbarhet. 
 
Konklusjon 
Nordland Fylkes Fiskarlag viser til innspillene fra Bodø Fiskarlag og Fiskeridirektoratet. Dette 
er svært viktig kunnskap som må legges til grunn når kommunen skal vurdere å tilrettelegge 
for akvakultur i Breisundet. Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta lokale fiskeplasser 
og oppvekst- beite- og gyteområder i arealplanprosesser. Dette er verdier som 
Fiskeridirektoratet vanligvis ikke kan sikre gjennom å fremme eventuell innsigelse. 
 
Det er vår klare mening at etablering av akvakulturanlegg ikke må gå på bekostning av 
viktige fiskeplasser, villfiskbestander, havmiljø eller driftsgrunnlaget for fiskerne.  
 
Vi ber om at det opprettes dialog med Bodø Fiskarlag og at lokale fiskere involveres i den 
videre prosessen.  
 
Fiskeridirektoratets kartdatabase, Yggdrasil, er et godt verktøy og kystnære fiskerdata 
gjenspeiler vanligvis fiskernes bruk av område på en god måte. Det er imidlertid en 
forutsetning at dataene oppdateres og kvalitetssikres med jevne mellomrom, og Nordland 
Fylkes Fiskarlag anmoder at Fiskeridirektoratet foretar en ny gjennomgang av kystnære 
fiskeridata for sjøarealene i Bodø kommune.  
 
Nordland Fylkes Fiskarlag vil på bakgrunn av ovenfor nevnte fraråde at Bodø kommune 
åpner for akvakultur i dette område i Breisundet. 
 
 
 
Vennlig hilsen         
Daglig leder         Seniorrådgiver  
Steinar Jonassen        Elisabeth Karlsen  
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 
2022-2034 – Bodø kommune  
 
Innledning 
 
Nordland fylkeskommune har mottatt høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 
(2022-2034) for Bodø kommune. Kommuneplanens arealdel omfatter kommunens landareal og 
sjøareal. For Skjerstadfjorden er det kommunedelplan vedtatt 19.12.2019 som gjelder, mens 
kommunedelplanen for Tverlandet innarbeides i forslaget til ny arealdel.  
 
I tillegg til hoveddokumentene som er plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og et 
endringsnotat med oversikt over alle endringer som foreslås i planen. Endringer og nye arealformål 
har blitt konsekvensutredet, i tråd med plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Kommunen har gjort et omfattende og gjennomarbeidet planmateriale som nå har vært på høring. I 
planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel som er lagt ut på høring går det frem at 
målsetningen for 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 videre gi tydelige rammer for de som vil bygge og 
være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Kommuneplanens 
arealdel skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til 
vekst. Det er gjort gode grep i plankart, temakart og planbestemmelser for å ivareta landbruk, 
reindrift, strandsone, friluftsliv og naturtyper.  
 
Det er valgt ut temaer for endringer i planen: 
- FNs bærekraftsmål og større miljøambisjoner  
- Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken  
- Kommunedelplan for Tverlandet  
- Parkering 
 
Nordland fylkeskommune ga innspill til oppstart av planarbeidet i brev datert 18.12.2020. 
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Høringsfristen er satt til 20. februar, men fylkeskommunen har som følge av datainnbrudd og 
nedetid for våre sakssystemer, fått innvilget utsatt frist til 20. mars. 
 
Vurdering 
Fylkesråd for plan og nærings samlede vurdering er at planforslaget ser ut til å fremme den 
ønskede utviklingen til kommunen og det i tråd med nasjonale og regionale interesser. Endringer 
og nye arealformål har blitt konsekvensutredet, i tråd med plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredninger. Digital medvirkningsportal, informasjonsmøter og det visuelle 
«fortellerkartet» på kommunens hjemmeside i sum gir innbyggere og andre en svært god tilgang til 
informasjon om planen.  
 
Forholdet til nasjonale interesser 
 
Samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging  
Samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging handler om fortetting med kvalitet. Det dreier seg 
bl.a. om at utbygging skal skje på utvalgte steder og at ulike tjenester skal konsentreres til disse 
stedene for mer effektiv arealutnyttelse. Det er et mål ikke å beslaglegge større uberørte arealer 
enn nødvendig. 
 
Kommunen legger i arealdelen opp til at utviklingen skal styres, og til en mer kompakt og 
bærekraftig byutvikling, jf. prioritering av FN bærekraftsmål nr. 11. Det tilrettelegges også for 
fritidsboliger og boliger utenfor tettstedene. I planbestemmelsene beskrives hvor mange enheter 
som tillates innenfor arealformålet. Det er imidlertid tatt ut store arealer fra planen som tidligere var 
avsatt til bolig- og hytteområder, samt LNFR-områder for spredt bygging. Det er fordi disse 
områdene mangler bl.a. infrastruktur og/eller er i konflikt med andre interesser som landbruk eller 
reindrift m.m. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
Retningslinjene handler om å stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig 
energiomlegging, samt at planleggingen skal bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene. Gjennom planbestemmelsene tas det hensyn havnivåstigning, ved at det settes 
krav til hva som er laveste kotehøyde som er tillatt å bygge på. Planbestemmelsene bidrar til å 
bevare naturmangfold og ta hensyn til overvann. Slik planbestemmelsene er utformet følger 
kommunen opp de statlige planretningslinjene, og tar bærekraftsmålene, klimaendringene og 
hensynet til klimatilpasning på alvor. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Kommunen følger opp rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Dette gjennom 
gjennomførte medvirkningsprosesser og gjennom utforming av planbestemmelser som er med på 
å sikre at barn og unges interesser ivaretas ved planlegging og gjennomføring av nye tiltak. 
 
Forholdet til regionale interesser 
Planen ble lagt frem av kommunen i regionalt planforum 19. januar, etter dette har vegforvaltning 
og plan (vannmiljø) vært i dialog med kommunen vedr. fylkesveg og planfaglig mangel vedr. 
vannmiljø. Kommunen presenterte planen for fylkesråd for plan og næring 11. februar.  
 
For to områder; Lille Hjartøy samt et boligfelt på Tverlandet, har kommunen lagt ut alternative 
forslag til arealbruk til høring, og bedt om synspunkter på hvilke alternativ som bør velges.   



 3 

Lille Hjartøy 
I det ene alternativet er dagens arealformål for næring beholdt, mens næringsformålet i det andre 
alternativet er tatt ut og erstattet av arealformål landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
(LNFR). Dersom området utvikles i tråd med første alternativ, innebærer det bl. a brobygging over 
til Lille Hjartøy, noe som vil få konsekvenser for ferdeselstraseen for nordgående 
hurtigbåtforbindelse (Nordlandsekspressen, NEX) og hurtigbåten til Værran. Fartøyene vil da måtte 
gå i sundet mellom Store og Lille Hjartøy, eller rundt begge Hjartøyene. Det vil medføre økt 
seilingstid og økt forbruk av drivstoff, noe som igjen vil ha en negativ miljøeffekt. Ettersom 
kommunen har andre næringsareal tilgjengelig i dag og i fremtiden som er mindre 
kostnadskrevende og mer tilgjengelig, støtter fylkeskommunen at arealformålet endres til LNFR-
formål. 
 
Boligfelt Tverlandet – B10, B13 og B16 – vurdering av arealer som ikke er bygd ut 
For hvert boligformål som i gjeldende kommunedelplan er kalt B10, B13 og B16, er det lagt to 
alternativer på høring og offentlig ettersyn. For arealformål B13 foreslås i det ene alternativet at 
den østlige delen av formålet som ligger i tilknytning til etablert infrastruktur, videreføres til framtidig 
boligformål, mens vestlig del tilbakeføres til LNFR-formål. I det andre alternativet foreslås at hele 
arealformål B13 tilbakeføres til LNFR-formål. B13 er et svært attraktivt og sentralt boligområde, 
samtidig vil utbygging av arealformål B13 medføre negative konsekvenser for bl. a jordvernet, da 
området er fulldyrket mark i drift. Større deler av jordbruksarealet er ifølge NIBIO klassifisert å 
være av middels og stor verdi.  
 
For arealformål B10 og B16 foreslås to alternativer. Det ene alternativet er at de nordvestlige deler 
av både B10 og B16 videreføres til framtidig boligformål, mens resterende deler av arealformålene 
endres til LNFR-formål. Det andre alternativet er at arealformålene som helhet tilbakeføres til 
LNFR-formål. Utbygging av arealformål B10 og B16 vil medføre konsekvenser for nærmiljø og 
friluftsliv, men dette er mindre sentrale områder på Tverlandet sammenlignet med B13.  
 
Område B16 (venstre del) og B10 (høyre del) 
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Område B13 

 
 
I vurderingen av de ulike alternativene for boligutbygging på Tverlandet bør kommunen se på hva 
som er realistisk behov. Med hensyn til regionale interesser og en vekting av disse, bør det ved en 
eventuell utbygging av arealformål B10 og B16 stilles krav til avbøtende tiltak for å bevare 
nærmiljøets verdi og kvaliteter. Jordvern har i den senere tid fått økt oppmerksomhet og betydning, 
og det bes om at kommunen gjør en helhetlig vurdering av konsekvenser for landbruket på 
Tverlandet. 
 
Rønvikjordene – Storekra/Hesthagen (Gnr. 38 bnr. 3) 
Sett fra et planfaglig ståsted er forslagene om endring av arealformål som berører Rønvikjordene i 
tråd med regional arealpolitikk. Når det gjelder endring av arealformålet for BN fra 
næringsbebyggelse til landbruksformål (LNFR), er dette i tråd med å bevare dyrkbar mark, 
mulighet for rekreasjon i sentrumsnære områder og opplevelsen av landskapet. Bynært landbruk 
på Rønvikjordene sikres gjennom å tilbakeføre tidligere avsatt næringsareal til landbruk. I tillegg til 
plan- og bygningslovens § 3-1, oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, punkt b, som går ut 
på å sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. I 
den konkrete saken vurderes det at det fortsatt er behov for å beholde og utvikle næringsarealer i 
tilknytning til Bodø sentrum. Dette er også sentralt i finansieringsbidraget fra fylkeskommunen i 
utviklingsprosjektet ny by – ny bydel i kommunen. Etter en helhetlig vurdering i denne saken, bør 
området fortsatt avsettes til næringsformål.  
 
Nytt akvakulturområde i Breisundet 
I Breisundet er det foreslått å tilrettelegge for arealformål akvakultur. Tiltaket arealformålet 
tilrettelegger for kan være i strid med regionale interesser som det uttrykkes i de arealpolitiske 
retningslinjer, kap. 8.5 punkt k) som sier at i gyte- og oppvekstområder for fisk skal det ikke 
igangsettes virksomhet som kan skade disse områdene. Arealformålet kan videre være i strid med 
kap. 8.4. punkt d) om å sikre ressursgrunnlaget for bl.a. fiskeri siden det vil berøre et gyteområde. 
På den annen side skal også ressursgrunnlaget for akvakultur sikres jf. samme punkt. 
Tilrettelegging for akvakultur vil videre kunne medføre grunnlag for bosetting og skape positive 
ringvirkninger for lokalsamfunnet. Næringsutvikling og grunnlag for bosetting er tungtveiende i 
denne saken.  
 
 
Kommunens ønskede utvikling og utfordringer 
Ut ifra forslag til plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredninger, og vedlegg, 
ses planforslaget å bidra godt til at intensjonen med planen blir gjennomført. Det vurderes at 
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planbestemmelsene hovedsakelig er i tråd med regional arealpolitikk. Det vises til merknader i eget 
avsnitt om nye utbyggingsområder.  
 
Nye utbyggingsområder  
Det tilrettelegges for noe spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse, mens store arealer er tatt ut. 
Det bemerkes at det i bestemmelsene § 9.1.2 står at bestemmelsene i § 5.3 gjelder som 
retningslinjer. For at kommunen skal kunne styre utbyggingen og utviklingen av disse arealene, 
bør det endres til at bestemmelsene i § 5.3 også gjelder for bestemmelsene gitt i § 9.1.2. Dette 
siden bestemmelsene i § 5.3 tar for seg bestemmelser tilknyttet fritidsbebyggelse, lokalisering og 
terrengtilpasning, størrelser og grad av utnytting og utforming. 
 
Når det gjelder arealformål for spredt boligbygging (LSB), jf. § 9.1.1, anbefaler fylkesråden 
kommunen å vurdere om noen av bestemmelsene tilknyttet § 5.2 bør gjøres om til bestemmelser, 
og ikke kun retningslinjer tilknyttet § 9.1.1. Dette er for at kommunen skal kunne styre utbyggingen 
og utviklingen av arealene i større grad. Siden bestemmelsene i § 5.2 tar for seg boligbebyggelse 
og bokvalitet, herunder slik som utforming, boligstørrelser og antall boenheter, trafikksikkerhet for 
gående, avfallshåndtering, utnyttelsesgrad mm.  
 
Øvrige merknader 
 
Vannforvaltning – planfaglig mangel 
Nordland fylkeskommune er på generelt grunnlag opptatt av at kommunene i Nordland skal legge 
opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre godt vannmiljø og god vannkvalitet i sjøer, elver, 
grunnvann og kystvann. Nordland fylkeskommune anbefaler at det innarbeides en egen 
planbestemmelse eller retningslinje for vannmiljøet. Dette bør spesielt vurderes tilknyttet 
arealformål som tilrettelegger for utbygging der tiltaket kan føre til forringelse av miljøtilstanden i en 
gitt vannforekomst.  
 
Det er viktig å ha kontroll på vannveiene i alle utbyggingsprosjekter. I henhold til forskrift for 
konsekvensutredning og vannforskriften, skal vannmiljø i planområdet utredes. Kommunen har 
nevnt at vannmiljø inngår i temaet «naturmangfold» i konsekvensutredningen. Bakgrunnen for at 
dette skal tas inn som et eget tema er å få tatt inn mål for vannmiljø og regional plan for 
vannforvaltning og vannforskriften på en tilstrekkelig måte. Vannmiljø var et eget utredningstema 
ved rullering av kommunens arealdel i 2018. Fylkeskommunen ber om dette tas inn igjen som eget 
utredningstema ved rullering av planen i 2026. Det at det ikke er tydeliggjort i plandokumentene 
hvordan påvirkning på vannmiljø er blitt vurdert, ses på som en planfaglig mangel, og bør derfor 
legges til i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen før planen vedtas.  
 
Det vises til Bodø kommune sin temaplan for overvann. Det bør vurderes hvorvidt eller hvordan 
denne temaplanen bør inkluderes i kommuneplanens arealdel sine plandokumenter som i 
planbeskrivelse og planbestemmelser. 
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Kulturminner  
 
Nyere tids kulturminner 
 
Det gjøres oppmerksom på at flere arealformål i konsekvensutredningen omfatter SEFRAK-
registrerte bygg, men blir ikke kommentert på i konsekvensutredningen. Dette vurderes likevel ikke 
som problematisk, da forslagene til endring av arealformål enten ikke er tatt med i planforslaget 
eller er regulert til arealformål LNFR - spredt bolig. Utover dette er det positivt at regulerte 
bevaringsformål og hensynssoner for bevaring i reguleringsplaner gjelder ved motstrid foran 
kommuneplanen. 
 
Fredete kirker 
 
Riksantikvaren, som har myndighet etter kulturminneloven i saker som gjelder kirker, har i e-post 
15.02.2011 gitt følgende tilbakemelding: 
 
«Etter Riksantikvarens vurdering ivaretar planforslaget i tilstrekkelig grad forholdet både til Bodin 
middelalderkirke og til Bodø domkirke som er vedtaksfredet.» 
 
Automatisk fredete kulturminner  
 
Planforslaget ivaretar automatisk fredete, arkeologiske kulturminner som fylkeskommunen har 
forvaltningsansvar for, på en god måte. 
 
Det vises til egen kulturminnefaglige uttalelser fra Sametinget. 
 
Fylkesveg 
 
Nordland fylkeskommune eier, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene i kommunen. 
Fylkeskommunens interesse er fremkommelighet og trafikksikkerhet langs fylkesvegene, hvor 
nullvisjonen, om null drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, ligger til grunn. I planarbeidet har 
fylkeskommunen ansvar for å sørge for at vegnormalene, og andre regionale arealpolitiske føringer 
blir ivaretatt i planleggingen. Dersom planer strider mot disse, anses de å stride mot vesentlige 
regionale interesser. 
 
På Tverlandet er boligområde B15 (i gjeldende kommunedelplan) foreslått delt i to, med et areal 
lengst vest til boligformål og et større areal mot øst til næringsformål. Kjøreatkomst til 
næringsområdet er ikke omtalt i plandokumentene, men vil være enten fra rv. 80 eller fv. 17. 
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt avkjørselstillatelse fra fv. 17 inn til 
dette næringsområdet. 
 
Nordland fylkeskommune er fornøyd med at Bodø kommune har redusert omfanget av 
arealformålene som tilrettelegger for spredt boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse. Dette vil 
gi positiv effekt på trafikksikkerheten med færre avkjørsler. Fylkeskommunen støtter også forslaget 
til framtidige gang- og sykkelveger langs fylkesveg, som inngår i planen.  
I forbindelse med rullering av «Rammeplan for avkjørsler (fra 1999)» kan det bli enkelte endringer 
av holdningsklassene og det foreslås å ta inn differensierte byggegrenser (50m, 30m og 15m) 
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langs fylkesveg. Når revidert rammeplan er vedtatt våren 2022, vil differensiering av bygge-
grensene langs fylkesveg i rammeplanen overstyre vegloven. 
 
Planfaglige merknader:  
Fylkeskommunen krever at ordlyden i § 6.1 Avkjørsler i gjeldende KPA, som gjelder fylkesveg i de 
to siste avsnittene endres til: Den til enhver tid gjeldende «Rammeplan for avkjørsler og 
byggegrenser langs fylkeveg i Nordland», skal legges til grunn ved søknad om avkjørsel på 
fylkesveger. 
 
Plankartet må oppdateres, slik at fv. 834 Kirkeveien, får korrekt linjeføring i kryssområdene mot 
Hålogalandsgata, Junkerveien og Rv. 80. 
 
Mineralske ressurser 
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert og kartlagt en forekomst av apatitt 
(fosforholdig mineral) i området mellom Misvær og Skarsvatnet. NGU vurderer forekomsten til å 
være av internasjonal og nasjonal betydning. Gjennomsnittlig Innhold av fosfor (P2O5) i det 8 km2 
store området er på 2,1 % P2O5, mens mange prøver inneholdt 5-6 % P2O5. Økende etterspørsel 
og priser for apatitt i ettertid har gjort at bergarter med et P2O5 innhold ned mot 4 % kan bli 
økonomisk interessant i løpet av noen år. Apatitt er et viktig mineral til produksjon av kunstgjødsel. 
Link til NGUs hjemmeside for mer info. Det vises til Temakart 14 der soner for sikring av 
mineralressurser inngår (H590). Når det gjelder ressursen apatitt i Misvær, er det kun en liten del 
av området som er tatt med i temakart 14.  
 
Planbestemmelser 
 
Kommunen har gjennomført et betydelig oppryddingsarbeid i og vurdert om reguleringsplaner er i 
tråd med kommuneplanens arealdel og samfunnsutviklingen som er ønsket i kommunen. Planer 
som ikke er gjennomført foreslås opphevet. I bestemmelsene er det gjort større endringer knyttet til 
forholdet mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, parkering, uteoppholdsarealer, 
støy, samt bebyggelse og anlegg mv.  
 
Det fremgår av planbestemmelsene at kommuneplanens arealdel vil gjelde ved (direkte) motstrid 
foran reguleringsplaner vedtatt før 29.10.2020. Kommuneplanens bestemmelser får likevel 
utfyllende og supplerende virkning. Fylkeskommunen ber om at det presiseres i bestemmelsene 
hva som menes med «utfyllende og supplerende virkning». Dette vil gjøre det mer tydelig hvilken 
plan som til enhver tid gjelder ved motstrid. Fylkeskommunen savner en tydeliggjøring av 
endringen og betydningen i planbeskrivelsen. Det er for eksempel ikke en tydelighet mht. 
handelsområder og utvikling av arealene. Det skaper en uforutsigbarhet da det tidligere var slik at 
reguleringsplan gjaldt foran arealdelen. 
 
Oppsummering 
På bakgrunn av kommunens ønskede utvikling, sett i sammenheng med utviklingstrender i 
kommunen, samt nasjonale retningslinjer og regional arealpolitikk slik det fremgår av Fylkesplan 
for Nordland (2013-2025), vurderes planforslaget å være i tråd med regionale interesser.  
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Vedtakskompetanse 
Det vises til Reglement for delegering av myndighet fra fylkesrådet kap. 3.30, vedtak i sak 194/20. 
Her fremgår det at myndighet for å avgi uttalelse til kommuneplanens arealdel etter § 11-14, i plan- 
og bygningsloven, delegeres til vedkommende fylkesråd. 
 
Fylkesrådens vedtak 

1. Fylkesråd for plan og næring har ingen vesentlige innvendinger til Bodø kommunes forslag 
til arealdisponeringer i høringsutkastet til kommuneplanens arealdel og berømmer arbeidet 
som har blitt gjort i planprosessen. 

2. Med bakgrunn i naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, kulturminneloven, 
vannforskriften og ovenstående saksutredning vil fylkesråden anbefale Bodø kommune å 
gjøre enkelte justeringer i planforslaget i tråd med de merknader og planfaglige råd som går 
fram av saksframleggets vurderinger.  

 
Fylkesråd for plan og næring viser videre til egen uttalelse fra fylkesrådet gitt i kraft av Nordland 
fylkeskommune som hjemmelshaver, sak 068/2022 18. mars 2022.  
 
Fylkesrådets vedtak med bakgrunn i fylkeskommunen som hjemmelshaver 
Følgende vedtak ble fattet i sak 068/2022:  
 
Gnr. 38 bnr. 1, Nordland kultursenter: Kommuneplanens arealdel bør samsvare med vedtatte 
reguleringsplan, Områderegulering Albertmyra og omeng, planid 1297 - ikrafttredelsesdato 
20.06.2013. Kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder offentlig tjenesteyting og næring 
(bevertning, håndverksvirksomhet, utleie, konferansesenter, lagervirksomhet etc.), i samsvar med 
dagens bruk. 
 
Gnr. 38 bnr. 1, Nordre del av Nepåkeren: Kommuneplanens arealdel bør samsvare med vedtatt 
reguleringsplan, Bussdepot Nepåkeren, planid 2019005 - ikrafttredelsesdato 07.05.2020. 
Kollektivanlegg samsvarer med dagens bruk. 
 
Gnr. 38 bnr. 1, Søndre del av Nepåkeren: Området bør avsettes til lettere industri, lager med 
tilhørende kontorer. Fylkeskommunen vurderer området som bedre egnet til et slikt formål enn 
offentlig tjenesteyting. 
 
Gnr. 38 bnr. 3, Storekra: Nordland fylkeskommune forventer at Bodø kommune beholder 
Storekra/Hesthagen til næringsformål og dermed forholder seg til kompromissavtalen som ble 
vedtatt av Bystyret i møte 07.02.2019. 
 
Gnr. 38 bnr. 3, Thalleveiåkeren: Plankartet må oppdateres slik at det samsvarer med eksisterende 
vei-/tomtegrenser. Videre bør også bolig tas med som underformål. Boliger bør ikke etableres i 
umiddelbar nærhet av eventuelt idrettsanlegg, men området er stort (ca. 54 dekar) og det er 
usikkerhet knyttet til realisering og arealbehov for eventuelt idrettsanlegg. 
 
Gnr. 32 bnr. 418: Området bør avsettes til boligformål. Dersom dette ikke er aktuelt er det ønskelig 
at kommuneplanens arealdel samsvarer med vedtatte reguleringsplan, Ny skole Rønvik, planid 
2017013 - ikrafttredelsesdato 28.03.2019. 
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Kontaktskjema: 

Tema Navn Tlf. 
Automatisk fredete kulturminner Martinus Hauglid 909 59 111 
Nyere tids kulturminner Grethe Kvam Vorvik 756 50 904 
Vannforvaltning Lars Ekker 414 79 514 
Fiskeri og havbruk Ketil Olsen 915 74 063 
Mineralressurser Ola Torstensen 996 98 860 
Fylkesveg Toril Barthel 756 55 225 
Eiendom Therese Kolvereid Jacobsen 954 29 509 
Øvrig Mari Didriksen 406 04 126 

 
 
Med vennlig hilsen 
Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  
 Mari Didriksen 
 Rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere:     
Bodø kommune  Postboks 319 8001 BODØ 

 
Kopi til:     
Bane Nor Eiendom 
AS 

 Postboks 9026 Grønland 0133 OSLO 

Direktoratet For 
Mineralforvaltning 
Med Bergmesteren 
For Svalbard 

 

Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM 

Fiskeridirektoratet 
Region Nordland 

 Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Ingvild Gabrielsen     
Mats Marthinussen     
Norges Vassdrags- 
og Energidirektorat 
(nve) 

 
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Riksantikvaren  Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 
Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statens vegvesen  Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
 
 

 
  



Nordviksentret Eiendom as  
 
8041 BODØ 

Nordviksentret Eiendom - 8041 BODØ  - Telefon 959 96 795  
www.nordvik-eiendom.no 

 

 

 

 

Bodø Kommune   

Postboks 319  

8001 BODØ 

 

 

Deres ref.:  2020/5962   Vår ref.:  Paal Skaalsvik   Dato 17.02.2022 

 

KPA – uttalelse - høring    

                                                       

Nordviksentret Eiendom AS er underlagt sone 17 ( 17.3 og 17.4 ) 

§ 3.2 Parkeringskrav :  

Slik vi forstår gjelder det ikke biler vi har på lager. (§ 3.2.1 Krav til antall bilparkeringsplasser – 

forretning / service – sone B - max 2.)  

Forstås det slik at bil på lager eller til vår verkstedvirksomhet er unntatt parkeringskravet ?  

 

 

Med vennlig hilsen 

Nordvik Gruppen   

 

Paal Skaalsvik 

Eiendomssjef 



Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø /  + 47 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no /  uit.no /  organisasjonsnummer 970 422 528

 Universitetsmuseet 
Deres ref.: 2020/5962 
Vår ref.: 2022/371 
Dato: 15.02.2022 
 
 

Bodø kommune 
972418013, NORWAY 
8001 Bodø 
 
  

 

Innspill angående kulturminner under vann: Høring og offentlig ettersyn 
av kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034 

Vi viser til ovennevnte plansak oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 
Museum – Universitetsmuseet for vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens 
§ 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge 
nord for Rana kommune. 

Vi har ingen konkrete merknader til planforslaget, men vil påpeke at forvaltning av kulturminner under 
vann er like viktig a ta hensyn til i forbindelse med planarbeid som automatisk fredete kulturminner på 
land. Funn av mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller 
deler av slike ting er automatisk vernet etter kulturminnelovens §14. 

Vi mangler fortsatt oversikt over kulturminner under vann i Bodø kommune og UM har kun gjennomført 
12 marinarkeologisk forundersøkelser i kommunen siden 1997. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 



 
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

 

Bodø kommune 

Postboks 319 
8001 BODØ 

 

 
Vår dato: 25.02.2022    

Vår ref.: 201708936-13   

Deres ref.: 2020/5962 
 

 

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for 

Bodø 2022-2034 - Bodø kommune, Nordland 

 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 07.01.2022, møter i regionalt planforum og vårt innspill 

til planoppstart datert 18.12.2020. Vi beklager sent tilbakemelding. 

 
Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl.). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet. 
 

NVEs faglige råd 

 
Bodø kommune har noen utfordringer i forhold til flom- og skredfare. Disse naturfarene 

skal vurderes for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. NVE mener kommunen i 

hovedsak viser en bevisst holdning til flom- og skredfare, både ved at naturfarene er 

beskrevet i planbeskrivelsen og vurdert i forbindelse med konsekvensutredningene for 

hvert enkelt innspill. Vi har imidlertid noen faglige råd om hvordan sikkerhet mot skred 

kan ivaretas på en bedre måte. Vi har også et faglig råd knyttet til verna vassdragsområder.   

Vi har derfor følgende merknader: 
 

 Bodø kommune har en generell rekkefølgebestemmelse om kvikkleire § 12.4.1 som 

er bra, men NVE mener at faren for kvikkleireskred bør eksplisitt tas med i ROS-
analysen.  

 NVE anbefaler å avmerke kjente faresoner, som kvikkleireområdet i Rønvika, som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. 



 
Side 2 

 

 

 NVE anbefaler at skredutsatte områder (aktsomhetsområde skred) avsettes som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. 

 Verna vassdrag – som sist i dokumentet.  

 

Naturfarer  

 
Fare for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred (skred i bratt terreng) 

 

Flere områder i Bodø kommune er i henhold til NVEAtlas registrert som potensielt 
skredutsatt (aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred). 

Kommunen viser en bevisst holdning til flom- og skredfare ved at disse er beskrevet i 

planbeskrivelsen og at det er gjort konkrete vurderinger i forbindelse med 

konsekvensutredningene for hvert enkelt innspill. Bodø kommune har en generell 

rekkefølgebestemmelse om fare for skred, steinsprang og snøras i § 12.4.2 som er bra. Vi 

kan imidlertid ikke se at skredutsatte områder er avsatt som hensynssoner. NVE anbefaler 

at dette blir gjort før planen godkjennes. 
 

Fare for kvikkleireskred  

 
Bodø kommune er ikke kartlagt i nasjonal regi med tanke på fare for kvikkleireskred. I 

henhold til NGUs løsmassekart finnes en del områder med marine avsetninger i 

kommunen. Bodø kommune har en generell rekkefølgebestemmelse om kvikkleire i § 
12.4.1 som er bra, men NVE mener at faren for kvikkleireskred bør tas med i ROS-analysen. 

Videre anbefaler vi at kjente faresoner for kvikkleireskredfare vises som hensynssoner og 

tilknyttes bestemmelser.  

 
Flom, overvann og annen vassdragsrelatert fare 

 

I Bodø kommune er det ingen større vassdrag med stor flomproblematikk. Det er 
imidlertid en del mindre vassdrag/bekker der det kan oppstå skader i forbindelse med 

flom. NVE har gjennomført og vedlikeholdt flere flomsikringsanlegg i kommunen, blant 

annet i Futelva og Lakselva i Misvær. Det er også flere små og bratte vassdrag i kommunen. 
Stor vannføring og brå vannføringsøkning i slike vassdrag kan ofte medføre omfattende 

erosjon og masseavlagring. NVE har gjennomført nasjonal flomsonekartlegging for 

Lakselva i Misvær. 

 
For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt 

for flom og erosjon. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-

årsflom, jfr. NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar . NVE synes det er 
positivt at det i planbestemmelsene (§ 1.18 Strandsone og vassdrag) er satt en 

byggegrense på 50 meter langs alle vann og vassdrag.  

 
NVE synes videre det er veldig positivt at Bodø kommune har fokus på overvann for 

målrettet styring av arealbruken. Kommunen har en bevisst holdning om grønnstruktur ift. 

overvannshåndtering.  

http://www.nveatlas.no/
http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf


 
Side 3 

 

 

 
Det er utarbeidet en temaplan for overvannshåndtering med handlingsplan og det er gitt 

krav i planen om hvordan overvann håndteres i reguleringsplaner i § 5.1.4 

Overvannshåndtering og blågrønn faktor. Det er også utarbeidet et temakart (18) som 

viser bekker (åpne og lukkede) og blå-grønnstruktur, som er bra. 
 

Generelt sett er det veldig positivt at tilpasning til klimaendringer er et prioritert tema på 

alle plannivå (jf. FNs delmål 13.1). Det avsettes ikke nye utbyggingsområder i områder som 
er utsatt for fare knyttet til havnivåstigning, stormflo, flom, skred, ras eller andre 

naturfarer. I denne sammenheng er det veldig bra at Bodø kommune har tatt med et 

arealregnskap i planbeskrivelsen som viser endringene i arealbruk fra tidligere 
kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, til det som legges til rette for i denne arealdelen. 

 

Vassdragsmiljø  

 
Områder i og langs vassdrag er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs 

vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi 

og biologisk mangfold. Generelt gjelder at utbygging tett inntil vassdrag bør unngås 
(særlig i verna vassdrag). 

 

NVE synes det er positivt at Bodø kommune viser en bevist holdning til vassdragene og at 
det innenfor en grense på 50 meter fra vassdragene er byggeforbud og videre et forbud 

mot inngrep i myr, og evt. krav om restaurering.  

 

Verna vassdrag  
 

Bodø kommune har to varig verna vassdrag; Valnesvassdraget og Lakselva i Misvær. Vi kan 

ikke se at det vises til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag i 
plandokumentene, men mener likevel hensynet til de verna vassdragene er 

tilfredsstillende ivaretatt. Vi anbefaler at Valnesvassdraget og Lakselva nevnes spesielt i 

plandokumentene.  
 

Vassdrags- og energianlegg  

 

Vi kan se at kraftlinjer er avsatt i plankartet og nevnt i bestemmelsene i § 11.3.2 

Høyspenningsanlegg (H370) som er bra. 

 

Oppsummering  
 

Merknad 

 Bodø kommune har en generell rekkefølgebestemmelse om kvikkleire § 12.4.1 som 

er bra, men NVE mener at faren for kvikkleireskred bør tas med i ROS-analysen.  

 NVE anbefaler å avmerke kjente faresoner, som kvikkleireområdet i Rønvika, som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. 



 
Side 4 

 

 

 NVE anbefaler at skredutsatte områder (aktsomhetsområde skred) avsettes som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. 

 NVE anbefaler at det vises til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag og 

at Valnesvassdraget og Lakselva nevnes spesifikk i plandokumentene.  

 

NVE synes kommunen har gjennomført en åpen og ryddig planprosess. Det er positivt at 
planen har vært presentert ved flere anledninger i regionalt planforum, spesielt at den ble 

presentert i planforum tidlig i planprosessen. 

 
 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Ingrid Johanna Verbaan 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

 

 
Mottakerliste: 

Bodø kommune 

 
Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I NORDLAND 

 

 



 

Bodø kommune  
Byplan 
Postboks 319 
8001 Bodø 

 Bodø 20.02.2022 

 

 

 

Saksnummer 2020/5962. Uttalelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel 
2022-2034 som er ute på høring 

Innspillet gjelder eiendommene 43/10, 43/788, 43/1018 og 43/57. Eiendommene eies og 
forvaltes henholdsvis av Reidun Nystad Fagermo, Nystad Eiendomsutleie AS og Nord Norsk 
Dekkimport AS. Innspillet må ses i sammenheng med forslag om etablering av næringsarealer 
på Lille Hjartøy.  
 
Eiendommene ligger på nordsiden av rv80, i området Mørkved Sør. I forslag til 
Kommuneplanens arealarealdel 2022-2034 velger kommunen å holde inntegnet rød linje over 
eiendommene, som ifølge tegnforklaring viser «hovedveg framtidig». Dette følges opp i 
reguleringsplanen fra 2012. På tvers over eiendommene er det gjennom reguleringsplan for 
Mørkved Sør, vedtatt 19. april 2012 (planid 2524), avsatt en hensynssone for «båndlegging etter 
andre lover». I dette tilfellet gjelder båndleggingen areal for fremtidig utvikling av RV80 
østover.  
 
Eiere av nevnte eiendommer ber Bodø kommune om å gå i dialog med Statens Vegvesen, 
Fylkeskommunen og eventuelt samferdselsdepartement for å vurdere om det kan være mulig å 
finne alternative løsninger for en framtidig vei østover ut fra Bodø enn det som ble besluttet i 
2008, ihht til Kommunedelplan for RV80, Naurstadhøgda – Thallekrysset.   
 
Bodø kommune er i utvikling og det er mange næringsaktører, såkalte plasskrevende 
næringsaktører, som ønsker å etablere seg i kommunen. I henhold til Brus, NHO Nordland og 
Bodø Næringsforum er det pr dags dato ingen tilgjengelige næringsarealer for denne type 
virksomhet. Det stemmer ikke helt. Det finnes ferdig regulerte næringstomter for denne type 
virksomhet, men planverket forhindrer utvikling i dette området pga samfertselslinjen som er 
regulert inn over eiendommene.  Det stilles spørsmålstegn om det er fornuftig å holde på denne 
samfertselslinjen som legge utviklingssperrer på disse eiendommene, gitt at dette ble besluttet 
for 12 år siden.  I perioden etter beslutning om Kommunedelplan for RV80, Naurstadhøgda – 
Thallekrysset kan en nevne noen vesentlige endringer som har kommet.  
 

 Statens vegvesen i samråd med Bodø Kommune har gitt eiendomsutvikler aksept om å 
flytte ny rundkjøring langs RV80 lengre sør enn opprinnelig reguleringsplan. Utvikler 



har også fått dispensasjon til å bygge en rundkjøring for 2 kjørefelt, noe som kan 
indikerer at framtidig 4 felts vei østover ut av Bodø ligger langt fram i tid.  

 Nye Veier AS har jobbet fram en alternativ løsning til 4 felts vei ut av Bodø, der de 
foreslår å utvide eksisterende riksvei, istedenfor å legge den over nevnte tomter og i 
tunell under Støver.  

 Bodø kommune har et mål om et nullregnskap for bilparken i Bodø Kommune. Med 
tanke på denne målet, bør ikke kommunedelplanen RV80 - Naurstadhøgda – 
Thallekrysset revurderes.    

 Godkjent utvikling av næringsarealer på sørsiden av RV80. Her skal det bygges opp 
flere næringseiendommer. Det vil være naturlig å tenke en videre utvikling av 
næringseiendommer i dette området.  

 Usikkerhet om framtidig tilgjengelig næringsarealer helt vest i Bodø by (ny by 
prosjektet). Utviklingen av Ny By tar tid og Bodø Kommune risikerer å miste 
potensielle næringsaktører, da de ikke har tid til å vente på nye næringsarealer som 
kommer som en del av Ny By prosjektet. 

 
 
Forslaget om å åpne opp for utvikling av næringsutvikling på nordsiden av lille Hjartøy vil gi 
ca 400.000 kvadrat meter nytt næringsarealer i Bodø. Dette området vil kreve store 
investeringer å utvikle, samtidig er det et stort inngrep i naturen. Endring av planene i området 
Mørkved Sør vil frigi totalt ca 150.000 kvadratmeter næringsarealer. Dersom kommunen 
omregulere arealet vest for dagens regulerte næringsområde på sørsiden av RV 80, gnr 42/4 og 
42/7, så frigis ytterligere 70 000 kvadratmeter til næringsutvikling. Da har kommunen et lett 
tilgjengelig areal som gir etableringsmuligheter for plasskrevende næringsaktører som ønsker 
seg til Bodø. Da stopper ikke byens næringsutviklingen opp i påvente av Ny By prosjektet.   
 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Nystad Eiendomsutvikling AS og  
 
Nord Norsk Dekkimport  



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Odd Willy Hansen – 1-3 

 

Navn: Odd Willy Hansen 

Adresse: Marvollveien 32 Saltstraumen 

Epost: owhansen@online.no 

Dato: 14.02.2022 13:44:05 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Jeg har tidligere sendt inn forslag til nytt naustområde på Marvoll for noen av de fastboende. Dette 

er ikke tatt i følge i forslaget som nå foreligger. I folkemøtet på teams ble det opolyst at 

begrunnelsen var at det ikke var vei dit. Veien er jo selvsagt endel av naustbyggingen. Hvis dette ikke 

blir tatt inn vil det være en klar forskjellsbehandling av de som har fritidsboliger og de som bor fast 

på Marvoll. Ny vei tegnet med sort. Bygning som ny vei går gjennom er et naust bygd i 1929 som nå 

er falt ned. 



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Odd Willy Hansen – 2-3 

 

Navn: Odd Willy Hansen 

Adresse: Marvollveien 32 Saltstraumen 

Epost: owhansen@online.no 

Dato: 14.02.2022 14:39:02 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Jeg hadde foreslått ett boligfelt på Marvoll lagt utenom dyrka mark. Dette er tatt ut og erstattet med 

spredt boligbygging hvor stort sett all dyrka mark på Marvoll er definert innenfor ett geografisk 

område. Forslaget til boligfelt TREKKES uansett. Spredt boligbygging må ikke definres som et 

området i kartet, men heller defineres  med retningslinjer i beskrivelsen om hvordan spredt 

boligbygging kan tillates. Det kan f.eks. beskrives som at spredt boligbygging kan tillates med unntak 

på dyrket eller dyrkbar jord. 



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Odd Willy Hansen – 3-3 

 

Navn: Odd Willy Hansen 

Adresse: Marvollveien 32 Saltstraumen 

Epost: owhansen@online.no 

Dato: 14.02.2022 15:20:19 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Det er å trekke det for langt at dette hyttefeltet er en fortetting av eksisterende hyttefelt på 

Nepbritsletta. Feltet henvender seg mot den "fastboende" bebyggelsen på Marvoll. Som 

utgangspunkt protesterer vi på at dette området legges ut til hytteområde, noe som nok støttes av 

de aller fleste på Marvoll. Kanskje boligformål hadde vært mer riktig? Det må allerede på dette 

stadiumet fastsettes hvor mange enheter som kan bygges. Bygging av 6 hytter + planlegging av 4 nye 

+ at det er bygd 4 nye boliger på MArvoll i de siste årene har merkbart gått ut over standarden på 

Marvollveien. Vi prøver oss derfor igjen med at det i rekkefølgebestemmelsene i en regulerinsgplan 

bestemmes at Marvollveien skal opprustes til en akseptabel standard før dette feltet åpnes. 



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelser. Odd-Are Kilvik 

 

Navn: Odd-Are Kilvik 

Adresse: Sjøveien 6 

Epost: odd-are.kilvik@hotmail.com 

Dato: 27.01.2022 12:26:48 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

Uttalelse:  

denne kommunedelplanen er positivt for Tverlandet. jeg ønsker også at B8 blir omgjort til 

boligformål, men ønsker at  dere tar med i vurderingen trafikksituasjonen og støyen som er pr.nu fra 

Ivar Olsen trelasthandel og og Gunnars transport. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

             Forslag til nytt hyttefelt på Blomlia, Brekke 

Kartutsnitt fra Brekke, Misvær - ny arealplan Bodø kommune 2022-2034 



 

Jordskiftekart med avsatte lunneplasser 

(velteplasser) for lagring av ved og tømmer på Brekke 

fra jordskiftesak i Salten Jordskifterett (sak 3/2001) 



Fra: Ole Brekke[olbrek@online.no]
Sendt: 20.02.2022 19:08:14
Til: Postmottak Bodø Kommune;Mats 
Marthinussen[postmottak@bodo.kommune.no;Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no]
Tittel: Sak 2020/5962 Innspill til arealplan for Bodø kommune 2022-2034 

Til Bodø Kommune 
 
Ang. innspill til sak 2020/5962 arealplan Bodø Kommune 2022-2034
 
Bodø Kommune                                                                                                                                           
19.02.2022
                     
                        Ang. innspill utkast til arealplan for perioden 2022-2034 for gnr. 223 Brekke
 
Ang. forslag til nytt hyttefelt på Blomlia i Brekke, 8100 Misvær så er det flere grunner til at dette området 
ikke bør utnyttes til hyttefelt og må tas ut av plankartet (vedlegg 1).

 Det er flere rødlistede fuglearter som hekker i området, bla. hønsehauk som har reir på 
skogsteigen på Blomlia til gnr. 223 bnr. 20 på Brekke. Det er også storfugl, og flere uglearter mm. 
i det samme området.

 Det er verneverdige naturtyper i området – bla. flere store jettegryter i «Kjelhammaren» på 
Blomlia på gnr. 223 bnr. 20.

 Det er en verneverdig mur og rest etter dam etter en tidligere kornmølle som på 1800 tallet stod 
plassert ved Vørselselva på Blomlia.

 Blomlia er ett av få steder som reinsdyr kan komme seg lett opp og ned av Brekkefjellet. Det er 
reinsdyr hvert år i området i Brekkemarka, vanligvis på vårvinteren fom. nyttår og fram mot 
sommeren. For noen år siden det var 400-500 rein samlet i Brekkemarka. Et nytt hyttefelt i 
området på Blomlia kan gi problemer for reindriften og konflikter med ev. hytteeiere.

 Det er felles beiterett for husdyr tilhørende alle grunneiere i Brekke på Blomlia fordi 
utmarksteigene her ikke er «full eiendom», dette er beskrevet i den tinglyste 
utskiftningsforretningen for utmarka for gårdene på Brekke fra 1897. Undertegnede vil ikke 
avskrive min beiterett på Blomlia og hyttefeltet kan dermed ikke anlegges.

 Skogsveien til området på Blomlia er i dårlig stand og har bare ett kjørefelt over Innermarka og 
videre. Det er få møteplasser. Den har også flere dårlige bruer som er farlig å passere bla. med 
tyngre kjøretøy da ingen av bruene er konstruert for tyngre kjøretøy. Hytteområdet på Blomlia er 
dermed ikke en velegnet plassering av hyttefelt på Brekke. Den ene av bruene på veien til det 
planlagte hytteområdet på Blomlia har vært tatt av flom i Vørselselva flere ganger, sist på 1980 
tallet.  

 Det er heller ikke behov for hyttefeltet på Blomlia, jfr. at bare noen få (4) av 30 hyttetomter i 
Durmålsgrøva hyttefelt på motsatt side av Vørselselva er bebygd. Flere av de samme hyttene er 
nesten ikke i bruk pga. for lang avstand til brøytet vei om vinteren. Det er heller ikke praktisk mulig 
å brøyte veien til hyttene pga. bla. store kostnader.

 Det er ikke mulighet for hverken strøm, vann eller avløp i dette foreslåtte nye hyttefelt området på 
Blomlia i Brekke slik at man heller bør plassere hyttefeltene der det er mulig å få til strøm, vann og 
avløp – og helst kobles på eksisterende anlegg.

 Til informasjon så ble det i jordskiftesak i Salten jordskifterett avsatt og tinglyst to felles 
lunneplasser for tømmer og ved som er felles for alle grunneiere i Brekke som har skogteig i 
området (kart vedlagt, vedlegg 2). Dvs. at det kan ikke planlegges parkeringsplasser (heller ikke 
vinterparkeringsplasser) for hyttefelt på Blomlia på disse to lunneplassene da de er en tinglyst rett 
etter sak i Salten jordskifterett (sak 3/2001-avsluttet 2005). Årsaken er at jeg og andre grunneiere 
bruker disse lunneplassene til skogsdrift i området.

Det planlagte hyttefeltet på Blomlia i Brekke må derfor tas ut av arealplanen.           



 
Med vennlig hilsen
Ole-Lars Brekke
Org. 960340003 MVA. For gnr. 223 bnr. 2 og 12, Brekke, 8100 Misvær  
       Mobil: 41451690.
 
Vedlegg:

 Kopi av plankartet 2022-2034 med utsnitt for nytt hyttefelt på Blomlia
 Kopi av tinglyst jordskiftekart med avsatte lagringsplasser for tømmer og ved på Brekke ved bla. 

veien til det foreslåtte Blomlia hyttefelt (Munarvolden på Innermarka)

 



 
Ole Lars Brekke 
Greisdalsveien 75 
8028 Bodø 
Norway 
olbrek@online.no 
 
 
 
 
972418013 
BODØ KOMMUNE 
Postboks 319 
8001 BODØ 
 

Dato:21.4.2022

 
 
 
 
 
Tilbakemelding på Kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034 - tilleggshøring - område for
fritidsbebyggelse Blomlia
 
Viser til tilleggshøring for arealplan for Blomlia på Brekke, Misvær:
'
Ang. samlet vurdering og konklusjon i høringen:
Utbygging til fritidsbebyggelse er i konflikt med flere andre interesser og hensyn. Flyttlei for reindrift går
gjennom området. Dette er eneste naturlige trekkvei for rein opp lia øst Fv 812 og dette hensynet
vektlegges
tungt. Dette er bekreftet av de reindriftssamer som har beitende rein i området på Brekke. Det er også et
samisk kulturminne i området. I tillegg kommer at det er hekkende hønsehauk i det samme området.
Det foreslås derfor av Bodø kommune å endre arealformål til LNFR.
 
Konklusjonen om å endre området på Blomlia i Brekke til LNFR støttes herved.
 
med vennlig hilsen
Ole-Lars Brekke
For gnr. 223 bnr. 2 og 12
Mobil: 41451690



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Paul B. Holmstrøm 

 

Navn: Paul B. Holmstrøm 

Adresse: Straumøyveien 1172 8056 Saltstraumen 

Epost: Paul@holmstrom.priv.no 

Dato: 20.02.2022 17:44:19 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Jeg er grunneier på gnr81 bnr1 på Seines. Jeg ønsker at arealplanen for Seines ikke skal forandres, 

men være slik den er i dag. Jeg mener at eiendommen min har vært fratatt rettigheter ved flere 

anledninger, først på 1960 tallet da forsvaret etablerte seg der. Så når store deler av utmarka ble 

underlagt et naturvernområde. Da Seinesodden ble naturvernområde ble deler av innmarka mi tatt 

til dette formålet. Med dette nye tiltaket vil jeg miste ytterligere råderett over min eiendom, i tillegg 

er det med på å redusere verdien på eiendommen min. Jeg ønsker derfor ikke at denne forandring 

blir gjort. Paul Holmstrøm 



Randolv Gryt, 
Graddvn. 19, 
8102 Skjerstad 
randolv.gryt@sbnett.no 
91372806 
 
 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
 
Høringsuttalelse til forslag til arealplan 2022 – 2034 
 
Uttalelsen dreier seg om hyttefelt på Kvalnes, som er foreslått videreført fra tidligere 
arealplan. 
Jeg sender dette som en privat høringsuttalelse. 
 
Min bakgrunn for engasjement er at jeg i en 10-årsperiode som aktiv politiker i Bodø 
kommune, har prøvd på mange måter å få oppmerksomhet rundt denne saken. Jeg har hele 
tiden hevdet at godkjenning av dette hyttefeltet med 50 hytter midt i beiteområdet, er et 
overgrep mot den tradisjonelle bruken, sauebeite og reinbeite.  
 
Arealplan for Bodø kommune har tross stor lokal motstand, tatt dette feltet inn i arealplanen, 
og reguleringsplan for 50 fritidsboliger er godkjent av bystyret. Jeg ber om at området tas ut 
av planen. For å forsvare dette, trengs nye momenter som ikke var tatt med i den opprinnelige 
behandlingen. Jeg mener det finns slike momenter. 
De viktigste er: 
 
Dom i jordskifteretten.     
 
Dette området ligger kystnært, slik at det er et svært viktig vårbeite. De fleste beiteområder 
ligger høyt til fjells og kan brukes i hvert fall en måned kortere enn Kvalnesmarka. Derfor er 
det allerede i utskriftingsdokumentene fra 1868 slått fast at brukerne på Kvalnes har rett til 
dette beiteområde, spesielt om våren. Men etter sedvane og hevd er området brukt av brukere 
på Ljønes, Kvikstad, Evenset og Kvalnes hele beitesesongen. 
Tiltakshaver for hyttefeltet tok saken til jordskifteretten i 2016. Han ville ha bort 
bestemmelsene i utskiftinga. Dommen fra 31.08.16 stadfester den tradisjonsbundne praksisen, 
og forsterker i tillegg beiteretten: 
 
Retten er kommet til at det er felles beiterett i utmarka mellom Skjerstadfjorden og RV 812.  
Det rettslige grunnlaget for felles beiterett er lokal sedvane og alders tids bruk. Det henvises 
til Balsfjorddommen (Rt - 1995- 644) og også dom ifra Hålogalands lagmannsrett (LH-2015-
82310). Det vil si at det er tinglyst rett til beite i hele hyttefeltet. Som nevnt ovenfor er 
jordskiftrettens slutning at det er tinglyst rett til beite i opptil 1 mnd hver vår. 

Tiltakshaver varslet at dommen skulle ankes, og anke ble innsendt. Han har imidlertid i 
ettertid frafalt anken, og dommen er altså rettskraftig.  

 
 
 

mailto:randolv.gryt@sbnett.no
mailto:postmottak@bodo.kommune.no


Hensynet til reindriften.  
 
Det er vel kjent at i de områder som er fastsatt ved lov som reinbeiteområder, har reindriverne 
utstrakte rettigheter. Det kan absolutt diskuteres om hensynet til reindriften er vektlagt på 
forsvarlig vis i saksbehandlingen av dette feltet. I hvert fall er det nå grunn til å merke seg 
flere rettssaker der rettighetene til reinbeite er understreket. Framover er det grunn til vente 
flere slike saker, i kjølvatnet av den historiske dommen om vindmøller på Fosen. 
 
Kvalnesmarka brukes av som vinter/vårbeite, og også som kalvingsland. I 2021 ble det født et 
betydelig antall reinkalver her. 
Tiltakshaver for hyttefeltet har i flere sammenhenger påstått at «han aldri har sett en rein her».  
Som dokumentasjon har Per Thomas Kuhmunen nå i vinter, sendt dette bildet som viser gsm-
sendere som reinen har rundt halsen, midt i det planlagte hyttefeltet. 
 

 

 
 
Salg av hyttefeltet. 
 
Etter de omfattende rundene med politisk behandling, har tiltakshaver nå lagt hele feltet ut for 
salg. Dette er uventet ut fra den sterke argumentasjonen om egen drift av anlegget, men 
sjølsagt ikke ulovlig.  
Det som er mer uventet, er at i meglernes informasjon om salget, er hensynet til beiteretten 
ikke nevnt. 
 
Jordskiftedommen betyr at saueeierne har rett til beiting, uavhengig av om det bygges 
fritidsboliger der beiteretten eksisterer. Rettigheten gjelder hele året; hele sommerhalvåret for 
sau og andre husdyr, og i vinterhalvåret for rein. I den kritiske vårbeitesesongen er beiteretten 
for husdyr spesielt regulert med tinglyste rettigheter. 



Det vil ikke være mulighet for å jage, stenge ute eller på annen måte hindre husdyr og rein fra 
å beite rundt hyttene. Ulemper som følger med beitende dyr mellom hyttene må påregnes for 
hytteeier hele året. Dette kan dreie seg om lyder fra bjeller og breking, dyr som befinner seg 
på veier og på andre ferdselsårer. Det må også aksepteres at det kommer avføring fra beitedyr 
rundt hyttene. 
Flere steder i landet har disse forholdene medført sterke konflikter mellom beitebrukere og 
eiere av fritidsboliger.  
 
Erstatning. 
 
I tilfelle Kvalnes hyttefelt tas ut av arealplanen, er det klart at tiltakshaver har rett til 
erstatning bl.a. for det arbeidet som er utført med reguleringsplanen. Dette må imidlertid veies 
opp mot det eventuelle søksmålet fra reindriften og beitebrukerne for ulemper knyttet til 
etablering av 50 fritidsboliger midt i beitelandet. Slike søksmål er klart realistisk, og kan føre 
til fortsatt årelang strid.  
 
 
Et svært stort hyttefelt. 
 
I omtalen av fritidsboligene på Kvalnes presenteres dette ofte som en begrenset utbygging. 
Jeg har prøvd å finne et bilde som viser 50 hytter i et moderne hyttefelt, men har ikke funnet 
noe som illustrerer godt nok. Illustrasjonen av en 8 -9 små hytter i rekke som er brukt i 
presentasjoner og i media, er ikke relevant i denne sammenheng. I Bodø kan det bygges 
fritidsboliger på 130 m2 og uthus i tillegg. 50 slike hytter i dette området vil være et 
formidabelt inngrep. Med tillegg av veier, vann- og strømtilførsel, bredbånd, sanitæranlegg 
o.s.v. vil den lovfestede beiteretten bli illusorisk.   
 
Jeg ber om at dette hyttefeltet tas ut av planen, slik at landbruket fortsatt kan ha levelige kår 
på landsbygda. 
 
 
Med hilsen 
 
Randolv Gryt 



Fra:  Roger Torbergsen[rtorb@me.com]
Sendt:  03.02.2022 17:16:09
Til:  Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi:  Mats Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];
Tittel:  2020/5962 ‐ Kommentarer til Kommuneplanens Arealdel 2022 ‐ 2034 / 
Skarmoen / Konsekvenser for Gnr 47 ‐ Bnr 9,10,11 og 71

I forslaget til Kommuneplanens Arealdel 2022 ‐ 2034 for Skarmoen er en stor del av
min eiendom (Gnr 47 ‐ Bnr 9, 10, 11 og 71) foreslått avsatt til idrettsanlegg.

Det vises også til e‐poster og samtaler med Mats Marthinussen hos Bodø Kommune.

Jeg kan ikke se noen fornuftig grunn til at deler av min eiendom skal avsettes til
idrettsformål og vil derfor ikke godta den foreslåtte endringen.
Jeg har allerede akseptert at langrennsløyper krysser min eiendom. 
Ytterligere båndlegging aksepteres ikke. 

Mvh
Roger Torbergsen
Furuliveien 8
4878 Grimstad
+47‐90148651
rtorb@me.com



Høringsuttalelse vedrørende akvakultur i Breisundet i Helligvær 

Rånes Fiskeri AS er et selskap som driver fiskeri i Helligvær med 2-3 ansatte. Størstedelen av året, 
foregår fisket lokalt rundt Helligvær.  

En etablering av akvakultur i Breisundet i Helligvær, vil ikke få negative konsekvenser for vår drift. 
Breisundet er ikke et område som brukes til næringsrelatert fiske i noe omfang, verken av fartøy 
over eller under 15 meter. Nye undersøkelser gjort av Akvaplan Niva, viser at området ikke er egnet 
som gyteplass for kysttorsk. Dette stemmer godt overens med det vi lokale fiskere erfarer.   

Området ble i tidligere tider brukt til låssetting av sild og sei. Det er lite trolig at det har vært fisket 
eller låssatt sild/sei, de siste 25 årene i Breisundet. Ingen fiskere i Helligvær har kvote for dette 
fisket. 

Anleggets plassering hensyntar normal framkommelighet til fiskeplasser og ellers annen trafikk. 

Det framgår av konsekvensutredningen for Breisundet, at en etablering av oppdrett i området, vil ha 
stor negativ konsekvens for fiskerinæring og fiskeriressurser. Dette stemmer ikke overens med 
virkeligheten.  

Rånes Fiskeri AS ønsker etableringen velkommen.



PS 22/2 Innspill fra Saltstraumen kommunedelsutvalg til Kommuneplanens arealdel 2022-

2034  

 

Vedtak: 

Saltstraumen kommunedelsutvalg har dette innspillet til Kommuneplanens arealdel 2022-

2034: 

• Spredt boligbygging i kommunedel Saltstraumen: 

I innspill til oppstart av KPA 22-34 meldte kommunedelsutvalget at det ønskes en 

generell utforming av bestemmelser om spredt boligbygging og at disse 

bestemmelsene skal gjelde alle bygder i kommunedel Saltstraumen, ikke i spesielle 

soner. 

Det ser ut som kommunen i framlagt utkast til KPA 22-34 har forsøkt å imøtekomme 

vårt innspill, men dessverre kan vi ikke se at framlagt forslag er til beste for bygdene 

våre. Vi kan f.eks. ikke finne noe klargjøring av hva det innebærer å være innenfor et 

«område for spredt boligbygging» i ei bygd og det passer godt sammen med at det er 

bygd svært få boliger innenfor områdene for spredt boligbygging i disse bygdene.                                                                                                                                                                                

Vi mener endringene/reduseringene av arealer til boligbygging i bygdene Evjen, 

Seines, Seivåg, Gillesvåg og Koddvåg må tas ut av endringsplanen og at områdene 

med spredt bebyggelse beholdes slik de står i dagens plan. 

Bygdene Seines, Gillesvåg og Koddvåg får nå kommunalt vann noe som muliggjør at 

flere kan flytte til disse bygdene og det vil være svært uheldig hvis mulighetene til 

husbygging begrenses. 

I bygdene Marvold, Godøy, Straum og Fjell er det foreslått områder for spredt 

boligbygging, men her må man se på hvor grensene går så ikke eksisterende hus 

faller utenfor. 

Bygdene i Saltstraumen har mange begrensninger å forholde seg til når det gjelder 

spredt boligbygging: Dyrka mark, strandsonen, infrastruktur (vei, vann og kloakk), 

nærhet til høyspent, nærhet til fylkesvei, verneområder, forsvarsområder og 

myrområder. 

Hver søknad om boligbygging må ut fra dette vurderes særskilt. Det vi ønsker er at 

kommunen er positive til søknader om spredt boligbygging forutsatt at utbygger 

forholder seg til overnevnte begrensninger. 

 

• Fritidsbebyggelse/Hyttefelt på Marvoll (91/42) 

 

Saltstraumen kommunedelsutvalg mener generelt at hyttefelt bør ha rimelig avstand 

fra etablerte bygder/boligområder.  

 



Det er søkt om utvidelse av et hyttefelt i bygda Marvoll, Nepritelva (91/42), som vil 

komme svært nært den eksisterende bebyggelsen og forandre hele bygdas geografi.  

Saltstraumen kommunedelsutvalg kan ikke se dette som en fortetting av 

eksisterende hyttefelt, men en sterk utvidelse av området til fritidsbebyggelse og ber 

om at området ikke tas inn i planen som område for fritidsbebyggelse. 

Kommunedelsutvalget mener tomtene gjerne kan bli boligtomter. 

 

 



Til Bodø Kommune, postmottak@bodo.kommune.no 

Fra Saltens Bilruter konsern 

Dato 19.02.2022 

Sak 2020/5962 Uttalelse Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 

 

Næringsområdene på Langstranda (benevnt BN1 og BN2 i Kommunedelplan for Hernes) bør følge 
samme bestemmelser som i Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 § 5.10.6 (Tyngre 
næringsvirksomhet i sentrum, indre og ytre havn).  

I denne bestemmelsen heter det at det tillates oppført bygninger for tung næringsvirksomhet som 
industri, lager og transportvirksomhet. Kontor er tillatt som en del av industri-, lager- og 
transportvirksomheten, og skal være underordnet hovedfunksjonen. Dette er beskrivelser som 
stemmer overens med dagens virksomhet i BN2. 

Dagens areal på Langstranda (BN 2) er tilnærmet fullt disponert med produksjonsbedrifter, 
entreprenørvirksomhet, verksted, lager, flyteknisk virksomhet og flere småbedrifter. 

Samme bestemmelse åpner for etablering av kaifront og utfylling i sjø. 

 

Det er flere eiendommer som kommer under § 13.7.3 Stormyra - Sone 17 (utenom handelsområdet) 
som de nærmeste årene vil bli utviklet. Tillatt areal for handel med plasskrevende varer og ikke-
plasskrevende varer bør vurderes økt. 

Dette er et område som er velegnet for handel, service og kontor og vil på mellomlang sikt være et 
naturlig utviklingsområde. Rammene bør derfor være tilpasset forventet vekst. 

 

I § 5.10.1 Generelle krav til næringsarealer heter det at "Nye næringsbygg som produserer den type 
avfall som kan bruke avfallsanlegg under terrengnivå, skal etablere slike anlegg.". Dette bør erstattes 
med en mer generell bestemmelse om at det skal etableres funksjonelle og estetisk gode løsninger 
forberedt på utvidede kildesorteringsløsninger. 

Det skjer en kontinuerlig utvikling på utstyrssiden og det vil komme andre løsninger enn undergrunns 
løsninger som er gode estetisk sett.  

Med økte krav til kildesortering og høye mål om materialgjenvinning må næringslivet legge til rette 
for avfallsløsninger der man skal sortere ut flere og mindre avfallstyper. Disse er ofte ikke velegnet 
for undergrunnssystemer, som er spesielt tilpasset husholdningsavfall. 

Erfaringer fra andre regioner er at man ser en utvikling der næringsbygg planlegges med 
undergrunnsløsninger, men der man senere må inn med andre løsninger av praktiske årsaker. Dette 
blir ikke gode løsninger siden det i planfasen ikke er satt av tilstrekkelig areal til andre løsninger. 

Innspill fra arkitektmiljø med erfaring fra planlegging av avfallsløsninger er at det bør legges stor vekt 
på skalerbarhet og fleksibilitet i løsningene.  
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Saltfjellet reinbeitedistrikt 

v/Per Thomas Kuhmunen 

saltfjellet.rbd@gmail.com 

org.nr.  971394862 

22.02.2022 

 
Bodø kommune 

postmottak@bodo.kommune.no 

 

Høringsuttalelse ny arealplan for Bodø kommune deres ref 2020/5962 

Vi viser til våre innspill i møte 01. februar på Storjord. En sammenfatning av en del av disse 
følger nedenfor. 

Generelle kommentarer 

Vi synes det er positivt at kommunen foreslår å redusere mange av de LNFR-områdene hvor 
spredt bebyggelse tillates, samt at mange områder avsatt til fritidsboliger endres til å bli 
LNFR-område. Det er likevel flere områder som er viktige for reindriftsutøvelsen hvor det er 
foreslått å tillate bebyggelse. Enkelte av disse mener vi bør endres til LNFR, se konkrete 
forslag nedenfor. Når det gjelder de foreslåtte utvidelsene på Marvold, både bolig- og 
fritidsbebyggelse sett i sammenheng med utvidelse av næringsarealet ved Tuv trelast, vil 
videre bebyggelse her påvirke det naturlige trekkmønsteret hos reinsdyra (og elgen) 
betydelig. De vil trekke over Fv 17 lenger opp, noe som gir økt risiko for påkjørsler i området.  

Vi har erfaring for at både reinsdyr og andre (beite)dyr har blitt sittende fast i tauverk (ofte i 
tilknytning til naust), klessnorer, strømgjerder og lignende. Av hensyn til beitenæring og 
viltlevende dyr mener vi det bør settes vilkår om at det ikke skal tillates frittstående 
klessnorer eller lignende innretninger som er til fare for disse i tilknytning til fritids- og 
naustbebyggelse. Eventuelt at dette bare tillates innenfor de foreslåtte 100 m2 som kan 
inngjerdes til oppholdsareal på fritidseiendommer. Strømgjerder som i utgangspunktet kun 
er til nytte i beitesesongen, bør tas ned av hensyn til både reinsdyr og vilt når beitesesongen 
er over. I tillegg ønsker vi å minne om at det bør tas tak i problemet med alle gjerdene i 
Valnesområdet, hvorav vi antar at mange er ulovlig oppsatt eller bryter med reglene i 
grannegjerdeloven eller dyrevelferdslovens § 15. 

Når det gjelder de områdene som er avsatt til hensynssone friluftsliv, og som delvis 
overlapper med hensynsområde reindrift, mener vi det er behov for en grundigere 
gjennomgang av omfanget av disse. Vi er klare over at det er svært begrenset hvilke tiltak 
som vil tillates i disse områdene, men vil gjerne presisere at tiltak i tråd med 
friluftslivformålet også potensielt kan være svært problematiske for vår næringsutøvelse. 
Her ønsker vi konkret bestemmelse for å hindre tilrettelegging for ferdsel etter påske i 
kalvingsland – viktige vårbeiter. I tillegg mener vi det er behov for en sterkere, mer generell 

mailto:saltfjellet.rbd@gmail.com
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05?q=gjerde
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97/%C2%A715


og mer synlig bestemmelse for å sikre at reindrifta blir hørt ved alle nye tiltak i 
reinbeiteområde. 

Bestemmelser om å ta hensyn til reindrifta er foreslått flyttet fra de generelle 
bestemmelsene for LNFR-områder til egne for hensynsområde reindrift. Dette mener vi er 
uheldig, da det gir inntrykk av at det kun skal tas hensyn til reindrifta i nettopp disse 
områdene. I denne sammenheng vil vi gjøre oppmerksom på noen særlig relevante 
bestemmelser i reindriftsloven: 

§ 22.Flyttleier 

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av 
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter 
tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport 
av reinen. 

Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i 
åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge 
av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter avgjørelse ved 
jordskifteretten. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien 
skal overlates til skjønnet. 

§ 63.Utnytting av eiendom i reinbeiteområde 

Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik 
måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov. 
Første punktum er likevel ikke til hinder for vanlig utnytting av eiendom til jordbruk, skogbruk 
eller annen utnytting av utmark til landbruksformål.  …. 

§ 65.Ferdsel i område hvor rein beiter 

De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik 
at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal 
vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. … 

Disse bestemmelsene gjelder for alt lovlig beiteland, hvilket gjelder det meste av utmarka i 
vårt område. Som det fremgår brukes også det mer generelle begrepet reindriftsutøvelsen i 
stedet for en konkretisering av særskilte formål: trekklei, flyttlei osv. med unntak av at 
reindriftas flyttleier har en spesielt streng beskyttelse. Reindriftas arealbehov varierer fra år 
til år avhengig av vær/klima, utbygginger, endret bruk av naturen hos andre brukere (særlig 
friluftslivet) m.m. De foreslåtte planbestemmelsene mener vi fort kan føre til misforståelser 
når det gjelder hvilke regler som gjelder generelt også utenfor H520. Dette igjen kan gi 
grobunn for konflikter som kunne vært unngått med en tydeligere speiling av 
reindriftslovens regler i bestemmelsene til arealplanen. På bakgrunn av dette har vi konkrete 
forslag til endring av bestemmelsene i de foreslåtte kap 9.1, 11.4.2 og 11.4.3. 

Når det gjelder bestemmelse om at etablering av nye turveier/stier og eventuell 
oppgradering av turveier/stier skal gjennomføres i henhold til plan for friluftslivets 
ferdselsårer, har distriktet vært i kontakt med Salten Friluftsråd for å sikre at våre interesser 



blir ivaretatt i planarbeidet. Vi ber også Bodø kommune om å være oppmerksom på at vi er 
en viktig part i utarbeidelsen av planer som berører bruken av utmarka i så stor grad som 
denne gjør. Dette vil også gjelde utsetting av postkasser/trimkasser av ulike slag som i stor 
grad medfører økt utfart til de ulike turpunktene. 

Konkrete endringsforslag, arealformål 

 Utvidelse av H63 (Marvoll) samt endring fra LNFR til LSB og utvidelse av næringsareal 
ved Tuv trelast utgår. 

 Omåde H65-H67 i eksisterende plan endres til LNFR subsidiært avsettes som LSF. 
 Område H113 tas ut. Her viser vi til diskusjonen på møte 01. februar der vi viste 

hvordan dette er eneste naturlige trekkvei for reinsdyra opp lia øst for Fv 812. 

Konkrete endringsforslag, planbestemmelser 

 Nytt avsnitt § 5.3: Utenfor evt inngjerdet uteoppholdsareal skal det ikke settes opp 
klessnorer, gjerder eller andre innretninger som er til fare for beitedyr eller vilt. 

 Tilføyelse § 9.1, 2. avsnitt: Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden 
næring forutsatt at tiltaket ikke er til hinder for reindriftsutøvelsen. Strømgjerder og 
lignende innretninger er kun tillatt for stedbunden næring og skal tas ned etter endt 
beitesesong. 

 Nytt kulepunkt under § 9.1.1: Det skal ikke gjennomføres tiltak som er til vesentlig 
skade eller ulempe for reindriftsnæringa.  

 Omformulering av retningslinje under § 11.4.2: Tiltak som er til hinder for 
reindriftsutøvelsen er ikke tillatt. 

 Nytt kulepunkt under § 11.4.3: I H530 230 skal det ikke prepareres skiløyper eller 
gjøres andre tilretteleggingstiltak for friluftslivet i perioden 20. april-01. juli. 

 Nytt kulepunkt under § 11.4.3: I området fra Vestvatnet og vestover skal preparering 
av skiløyper og trasèer avklares med reinbeitedistriktet årlig. 

 Omformulering av eksisterende kulepunkt under 11.4.3: Det er til en viss grad 
overlapp mellom hensynssone friluftsliv og viktige områder for reindrift eller 
landbruk. Her skal hensynet til næringsutøvelsen veie tyngst. Tilrettelegging for 
friluftsliv kan gjennomføres dersom det er avklart at bruken ikke er i konflikt med 
reindrifts- eller landbruksinteresser. 

Avsluttende kommentarer 

Saltfjellet reinbeitedistrikt omfatter mange kommuner, og det er en svært omfattende 
oppgave for oss å til enhver tid være oppdatert på de ulike kommunenes planprosesser. Vi 
er godt fornøyde med den dialogen vi har hatt med Bodø kommune i denne planprosessen 
og håper på tilsvarende god dialog fremover. 

 

For Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Per Thomas Kuhmunen 

Leder
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Bodø 
2022-2034

Viser til brev av 07.01.2022 hvor kommuneplanens arealdel legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
Sametinget har gitt innspill til planprogrammet i et brev datert 18.12.2020.

Sametingets rolle i planlegging 
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter plan- og bygningsloven er å sikre naturgrunnlaget 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen utfyller lovens 
formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved tolking av 
lovens øvrige bestemmelser. 

Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer 
også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for 
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4).
Sametinget har en oppfatning om at kommunen har lagt til rette for medvirkning fra direkte berørte 
samiske interesser i kommuneplanprosessen og vil fortsatt gjøre det etter at høringsperioden er formelt 
endt. Vi anmoder kommunen om å undersøke om det er ønskelig å bli konsultert også før sluttbehandling 
av kommuneplanen i kommunestyret. Dette i henhold til endringer i Sameloven, vedtatt 01.07.21. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder: «Veileder for kommuner og 
fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser». 

Sametinget har informasjon om konsultasjoner i sin reviderte planveileder: https://sametinget.no/areal-
klima-og-miljo/sametingets-planveileder/ 

Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse
Planforslaget er ryddig og godt fremstilt, og vi mener det er positivt at samiske interesser er omtalt under 
flere delmål med tilhørende strategier. Det er også positivt at hensynssoner for reindrift er lagt inn og det 
er foretatt en opprydding av blant annet formål for fritidsbebyggelse som er tilbakeført til LNFR områder 
på bakgrunn av blant annet hensyn til reindrift. Vi registrerer det vil bli utarbeidet retningslinjer for 
behandling av saker i LNFR områder der det er konflikt mellom landbruk, reindrift, friluftsliv og naturmiljø, 
dette kan gi større forutsigbarhet for prosesser ved eventuelle konflikter. 

Vi registrerer at konsekvenser for reindriften er vurdert på tiltaksnivå. Vurderingene og resultatene fra 
konsekvensutredningen har påvirket planutkastet og mange av foreslåtte arealformålene er tatt ut som 
følge av konsekvensutredning får middels til stor negativ konsekvens for reindrift. Vi kan ikke se at det er 
gjort vurdering av planens samla konsekvenser for hvert av de berørte reinbeitedistriktene, noe som 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Marit Anne J. Bongo

Tel: +47 78 48 42 70

https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/
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Sametinget mener ville vært hensiktsmessig for å se de samla konsekvensene av eksisterende og 
planlagte tiltak på reindistriktsnivå.  

I uttalelsen til planoppstart og planprogrammet anbefalte vi også at kommunen tar egne møter med 
yrkesgrupper knyttet til tradisjonelt fiske og utmarksnæringer for å få frem deres synspunkt tidlig og på en 
god måte. Dette kan vi ikke se ut fra plandokumentene om det har vært møter eller vurdert å ha møter 
med yrkesgrupper i tradisjonelt fiske og utmarksnæringer. Vi registrerer at sjøområdene som opprinnelig 
ikke var en del av rulleringen av arealplanen er tatt med etter at planen var varslet til oppstart. Blant annet 
akvakulturlokaliteten Breisundet er tatt inn planen etter varsel om oppstart, noe som vi ser kan ha 
negative konsekvenser for tradisjonell fiske i området. 

Spredt fritids og boligbygging – merknad
Sametinget bemerker seg at det er lagt ut noen områder for spredt bolig og fritidsutbygging som kan ha 
negativ virkning for reindriften, vi mener at det bør hensyntas at områdene er i reinbeiteområder.
Utbyggingene må ikke være til hinder for å drive reindrift i områdene som er avsatt til spredt fritids- og 
boligbygging. 
Vi har merknad på områdene Mulstrand og Alsos Os, som er merket med ingen verdi til reindriften, som 
kan gi et feil bilde av reindriftsbruken i dette området. Vi kjenner til at det har vært dialog mellom berørt 
reinbeitedistrikt og kommunen om at i disse områdene må det fortsatt være mulig å at reinen beholde de 
naturlige trekkveiene ut av disse områdene. Sametinget legger vekt på at kommunen har en fortsatt 
dialog om justering av disse områdene eller planbestemmelser for å sikre at utbygginger ikke er til hinder 
for reinen og at dette tas opp i konsultasjoner før vedtak av planen. 

Kulturminner
Arealbruken er ikke vurdert med hensyn til samiske kulturminner og –miljøer. Sametinget må godkjenne 
alle søknader inkluder søknader for tiltak innen LNFR-områder. For å sikre dette må det for de ulike 
arealkategoriene i kommuneplanen klart gå frem av bestemmelsene at tiltak ikke må berøre automatisk 
fredete samiske kulturminner. I retningslinjene til planen må det likeledes komme frem at før det gis 
tillatelse til reguleringsplaner, bygging/fradeling m.m. må det innhentes tillatelse fra 
kulturminnemyndighetene. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahttá Marit Anne J. Bongo
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi / rådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Bodø kommune 972418013 8001 BODØ
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Duokta reinbeitedistrikt
Nordland fylkeskommune Postboks 1485 
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Saltfjellet reinbeitedistrikt
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UTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
BODØ KOMMUNE
(Breisundet/ Helligvær)

I forslaget til ny reguleringsplan for Væran er det foreslått at Breisundet i Helligvær reguleres som 
område for fiskeoppdrett. 
I egenskap av fastboende på Vokkøy og grunneier på Store Ertnøy (vestsiden av Breisundet) og 
holmene nord for denne, finner jeg det riktig å presisere at adgangen til ferdsel, med båt, til og langs 
øyas østside ikke hindres. 
Store Ertnøy brukes til sauebeite året rundt, men ut over det med fri ferdsel, er det lite sannsynlig at 
oppdrettsvirksomheten vil være til ulempe for dette.
 
Helligvær trenger økt aktivitet både som grunnlag for nye arbeidsplasser og styrking av bosetting. 
Etablering av oppdrettsvirksomhet kan utgjøre et betydelig tilskudd i denne sammenheng. 
Finner det derfor viktig å være positiv til denne etableringen.

Aktivitet i Breisundet vil kunne være til ulempe for fastboende og de som har fritidsboliger på 
Brønnøy, først og fremst i form av motorstøy fra aggregat etc. 
Forutsetter at Bodø kommune gjennom eventuell tildeling av lokalitet bidrar til at ulike interesser 
ivaretas best mulig for alle parter. 

M.v.h.

Sigbjørn Skogsholm



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Per-Jostein Pedersen 

 

Navn: Per-Jostein Pedersen 

Adresse: Servicetorget 

Epost: skjerstad@bygningsstiftelse.no 

Dato: 17.02.2022 12:06:03 

Hvem representerer du?: Organisasjon  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Misvær barnehage har flyttet til ny lokasjon. Skjerstad bygningstiftelse skal overta den gamle 

barnehagen og benytte eiendommen til boligformål. 

Dette bør da omreguleres fra offentlig til boligformål. Eiendommen det gjelder er 226/83. 



Skjerstad Nærmiljøkontor 
Postadresse: PB 319, 8001 Bodø Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no Orgnr.: 
Besøksadresse: Kongens gate 23 Saksbehandler 99 36 08 75 susanne.estensen@bodo.kommune.no 972 418 013 

 

 
  

Skjerstad Nærmiljøkontor   
 
 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
 
   
 
 
 
 

Innspill fra Skjerstad kommunedelsutvalg på høring av 
kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034 
 
Skjerstad kommunedelsutvalg har følgende innspill til forslag Kommuneplanens arealdel 2022-
2034: 

Skjerstad kommunedelsutvalg har først og fremst fokus på muligheter for boligbygging, samt 
tilrettelegging for næringer som landbruk og turisme. Vi er en del av Bodø kommune med høy 
tetthet av fritidsbebyggelse, og vi ser at det pr. i dag allerede har ført til en del konflikter med 
beitenæringa. Dette må vi våre påpasselige for at det ikke får eskalere i framtida.  

 

Hyttefelt: 

På side 31 i planforslaget står det følgende: «Jordvernet står sterkt i Bodø. Dyrka mark som er 
avsatt til LNFR skal ikke bygges ned.» Dette er Skjerstad kommunedelsutvalg enig i. Samtidig vil vi 
også påpeke viktigheten av å ivareta de viktige beiteområdene for streifbeiting (sau og rein) og 
slutter oss til planforslaget side 31: «De største utfordringene for reindriftsnæringa i Bodø er i all 
hovedsak knyttet til konflikter mellom reindriftsinteresser og nye og eksisterende områder for 
fritidsbebyggelse, kraftproduksjon, landbruk og skogbruk, mineralutvinning, motorferdsel i utmark, 
påkjørsel på vei- og bane, samt tap av rein til fredet rovvilt.» 

Derfor ønsker vi at det vedtatte hyttefeltet på Kvalnes blir tatt ut eller i alle fall redusert betraktelig. 
Dette i lys av dom i skifteretten av 31.08.2016, som stadfestet beiteretten midt i hyttefeltet. Denne 
dommen ble anket av tiltakshaver, men anken ble i ettertid frafalt, og dommen er nå rettskraftig. De 
siste vintrene med erklærte beitekriser på Saltfjellet har bevist behovet for de kystnære 
beiteområdene som Kvalnesmarka faktisk er for rein. I tillegg har det de siste årene også vært et 
viktig kalvingsområde for rein. Ref. side 31 i planforslaget: «Bodø kommune har med sin kystnære 
beliggenhet i første rekke stor verdi som vinterbeiteområder for reindriften». 

 

Hyttefelt fjell:  

Hyttefelt ved Gjømmervatn, Breivik og Misværfjellet er populære områder med stor etterspørsel. 
Kommunedelsutvalget ser ikke hensikten med å oppheve de gjeldende reguleringsplanene for 
disse områdene. Skjerstad kommunedel er en attraktiv fritidsbygd og lokalmiljøet er avhengig av 
fritidsboere som bidrar til å opprettholde næringslivet. Det hevdes i planforslaget at det ikke er 
etterspørsel etter enkle fjellhytter, men vi opplever det motsatte; nemlig stor etterspørsel etter 
enkle fjellhytter. Det er også stor etterspørsel etter hytter med høy infrastruktur.  

Disse nevnte hyttefeltene (Gjømmervatn, Breivik, Misværfjellet) som delvis er utbygd, men der det 
gjenstår noen få tomter, må det sikres at grunneierne som i sin tid fikk laget reguleringsplanene 

Dato:   ........................................................................16.03.2022 
Saksbehandler:   ...........................................Susanne Estensen               
Telefon direkte:   .......................................................99 36 08 75 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................22956/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................2019/7323 
Arkivkode:   ............................................................................033 
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ikke blir skadelidende. Noen tomter kan være del av arveoppgjør, eller det er grunneierne selv som 
eier tomtene, men ikke ennå fått bygd der, og de må få anledning til å bygge der uten å måtte søke 
dispensasjon. Vi ber om begrunnelse for at grunneiere ikke vil bli kompensert for økonomisk tap i 
forbindelse med oppheving av reguleringsplan der disse hyttetomtene inngår. 

 

Landbrukseiendommer: 

Skjerstad kommunedelsutvalg er bekymret for Bodø kommunes praksis med å fradele våningshus 
fra landbrukseiendom uten at tilhørende jord blir slått sammen med nabo eller annet bruk som 
sikrer aktiv drift. Slik deling av bruk forringer mulighetene for å drive landbrukseiendommer i 
framtida, og vi ber om at Jordlova sist endret 1.6.2021, blir praktisert.  

Side 31 i planen sier: «Fjære og Godøynes er områder som har svært viktige kulturlandskap som 
skal ivaretas. Disse områdene skjermes gjennom hensynssoner mot utbygging og andre tiltak som 
kan komme i konflikt med landbruksinteresser.» I denne formuleringa ber vi om at også 
kommunedel Skjerstad tas inn. 

 

Boligtomter 

Skjerstad kommunedelsutvalg mener det fortsatt må være enkelt å få fradelt boligtomt i 
kommunedelen. Vi ønsker at det kan bygges hus der det er mulig uten at det går ut over 
jordvernet. Dersom de foreslåtte endringene i arealplan angående omgjøring av boligfelt til 
områder med spredt boligbygging gjennomføres, må søknadsprosessen gjøres enkel. I forslaget til 
arealplanen skilles det ikke mellom fulldyrket og dyrket mark. Etter vår mening burde det vises i 
kart hvilke områder som er særs viktig dyrket mark (fulldyrket), og her bør det ikke tillates 
boligbygging.  
 
Ljøsenhammeren 
 
Det ventes en endelig avklaring fra Bergmesteren om hvorvidt det vil bli gitt konsesjon for 
dolomittutvinning ved Ljøsenhammeren. Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at området ved 
Ljøsenhammeren som er avsatt til industri blir tilbakeført til LNFR dersom Bergmesterens 
avgjørelse ikke gir konsesjon, og dersom avgjørelsen kommer før vedtak i bystyret. 
 
Skjerstad kommunedelsutvalg ønsker at det blir en strengere oppfølging av vedtatte 
reguleringsplaner for hyttefelt. Pr. i dag gjelder begrepet at det er lettere å be om tilgivelse enn 
tillatelse! Dette gjelder eksempelvis følgende punkter; 

- praksisen med å sette opp gjerder rundt hyttene, hvilket er farlig for beitedyr. 
- praksisen med å innrede naust til fritidsboliger, hvilket er en tilsnikelse for økt boareal 
- praksisen med å «stenge av» fri ferdsel i strandsonen ved å bygge store landganger fra 

land og ut til flytebrygge. Gjelder både sjø og fjellvann 
- praksisen med å anlegge bilveier helt fram til hytta på tross av at reguleringsplanen sier 

etablering av parkeringsplasser 

Skjerstad kommunedelsutvalg synes det er beklagelig at arbeidet med Plan for Kulturarv er blitt så 
forsinket at den ikke kan gi viktige premisser for arealplanen. Derfor ber vi om at arealhensyn som 
blir kjent under arbeidet med Kulturarvplanen må innarbeides fortløpende. 
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 Med hilsen  

   

 Susanne Estensen  

 Nærmiljøleder Skjerstad og Misvær  

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 

Kopi til: 

ingrid lien    

 

 

 

 

  

 



Fra: Marit Skogsholm[marit_skogsholm@hotmail.com]
Sendt: 20.02.2022 23:14:34
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 2020/5962 

Vokkøy, Helligvær
På eiendom 6/8 nordøst på øya, nærmere bestemt i Kvalvik, er funksjonell strandlinje noe spesielt 
plassert, langt inn på dyrket mark/ innmarksbeite.
Dette er noe uheldig, da området blant annet brukes til fôrproduksjon, innhengning, fôringsplass og 
leskur/shelter for helårs beitedyr.
Slik forslaget ser ut nå, begrenser strandlinjen mye, da den dekker nesten hele gården med innmark.
Mener at gårdskart som markerer innmark/beite gir en god induksajon på hvor en funksjonell strandlinje 
bør plasseres (se vedlegg).
Mvh
Marit Skogsholm
Daglig leder
Skogsholm Villsau
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for 
Bodø 2022-2034

Vi viser til høring datert 07.01.2022 med forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 
for Bodø kommune.

Saken gjelder 
Bodø kommune har sendt kommuneplanens arealdel 2022-2034 på høring. 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 som distriktene 
har 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 legger opp til mer kompakt og bærekraftig utvikling av både byen Bodø og 
distriktene i kommunen.

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.
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SStatens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 
gående og syklende. 

Statens vegvesens rolle i denne saken er som sektoransvarlig og vegeier. 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Føringer som er relevante for arbeidet er blant annet:

 Nasjonal transportplan (NTP)
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Våre merknader til planforslaget
Fremtidig veglinje for rv. 80:
Statens vegvesen kom med innspill til varsel om oppstart angående fremtidig veglinje for rv. 
80. I kommunedelplanen for Tverlandet er fremtidig veglinje for rv. 80 tydelig vist og det er 
lagt på hensynssoner for henholdsvis tunnel og veg i dagen. Vi ønsker at dette prinsippet 
videreføres også i den nye kommunedelplanen og i hovedkartet. 

Planfaglig merknad: 
Det er fint at dette er tatt inn for traséen på Tverlandet. Vi ønsker at det blir lagt inn 
hensynssone også for de andre fremtidige vegstrekningene i kommunen. Dette gjelder 
spesielt for strekningen «Rv80 Kvalvåg-Mørkved» som i KPA må settes av til hensynssone 
H710, «Båndlegging for fremtidig regulering etter plan- og bygningsloven».

Det er ikke samsvar mellom hensynssone og regulert senterlinje i reguleringsplan for 
Mørkved Sør og fremtidig vegføring i kommuneplanens arealdel (se utklipp). Vi ber om at 
dette endres, slik at det er samsvar.
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Endring av arealformål – fra bolig til næring - BN5:
BN5 er endret fra boligformål til næringsvirksomhet. 

Planfaglig merknad:
Statens vegvesen ønsker å påpeke at adkomst til område BN5 er utfordrende. Det vil være 
vanskelig å oppfylle krav i vegnormalen. Vi viser til N100, kapittel 4.1.4.1 Geometrisk 
utforming. Vegen er nasjonal hovedveg (H1). 

Avkjørsler med ÅDT over 50 og ÅDT på primærveien over 2000 skal ha geometrisk 
utforming som et kryss (krav 4.65 SKAL). Rv. 80 har en ÅDT på 8400 på strekningen. 
Eventuelle fravik må behandles av Vegdirektoratet. 

Jf. håndbok N100, krav 4.2, skal det ikke etableres uregulerte T- og X-kryss ved fartsgrense 
over eller lik 60 km/t. Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. Fartsgrensen på stedet er nylig 
vurdert, og den ble endret fra 50 km/t til 70 km/t. 

På nasjonale hovedveger er det krav til at minste avstand mellom kryss skal være 500 meter. 

Næring på dette arealet ble også vurdert i forbindelse med den gjeldende Kommunedelplan 
for Tverlandet. I konsekvensutredning for Kommunedelplan for Tverlandet er det skrevet at 
direkte adkomst fra rv. 80 eller fv. 17 ikke tillates og at det er avhengig av adkomst fra 
boliggatene. Under samlet vurdering står det at det ikke tilrådes å legge næringstrafikk på 
boliggatene her. Det ble endret til boligbebyggelse. Det er også nevnt i konsekvensutredning 
for kommunedelplan for Tverlandet, at det er uheldig å føre næringstrafikk gjennom 
eksisterende boligområde, og alternativet er adkomst fra rv. 80 eller fv. 17. 

Vi anbefaler derfor ikke adkomst fra rv. 80. Dersom det fremmes reguleringsplan med tiltak 
som medfører høyere ÅDT enn 50 må vi fremme innsigelse siden dette er i strid med 
vegnormalen N100.   
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Endring av arealformål – næring til bolig, N6 til B7:
B7 er i KDP Tverlandet avsatt til næring (N6). Dette er foreslått endret til bolig.

Planfaglig råd:
Vi ønsker å bemerke at B7 ikke er godt egnet som boligbebyggelse siden området delvis 
ligger i rød støysone og resterende i gul støysone. Vi minner om at det må gjøres tiltak mot 
støy i henhold til T-1442/21. 

Plankartet:
Plankartet stemmer ikke med det som er bygd ved Junkerveien/Kirkeveien/Hålogalandsgata 
(se utklipp).

Planfaglig råd:
Vi ber om at plankartet endres, slik at det samsvarer med vegsystemet.

Fremstilling av endringer:
Det er positivt at det er utarbeidet et endringsnotat, og at endringer er tydelig fremstilt i 
planforslaget.

Transportforvaltning nord1
Med hilsen

Jan-Åge Karlsen
Seksjonssjef Svana Kristin Hollum

Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Uttalelse - kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Bodø 

Det vises til oversendelse av 07.01.2022 i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel 
2022-2034. 
 
Statsforvalteren ga innspill til planoppstart og planprogram 05.01.2021 og 04.05.2021 (Breisundet).  
Ifølge planprogrammet vedtatt 25.03.2021 skal FNs bærekraftsmål og enda sterkere miljøambisjoner 
med større fokus på bærekraftige transportløsninger legges til grunn ved rulleringen av arealdelen.  
 
Reduksjon av klimagassutslipp, ingen økning i personbiltrafikken, mindre omdisponering av dyrka jord og 
bedre ivaretakelse av naturmangfold er noen av tingene som må til for å nå målene som Bodø kommune 
har satt seg. 
 
Statsforvalteren har den 14.02.2022 bedt Kommunal- og distriktsdepartementet oppnevne 
settestatsforvalter for behandling av arealdelen hva gjelder våre sektorinteresser i selve byområdet.  
 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.2017 
fått delegert myndighet til å samordne og avskjære innsigelser fra regionale statsetater til 
kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det innsigelse fra Fiskeridirektoratet i tillegg til Statsforvalterens innsigelser.  
 
 
INNSIGELSER  
 
1. Statsforvalteren fremmer innsigelse til området B9 av hensynet til friluftsinteresser og 

hensynet til barn og unge. Det fremmes innsigelse til VA Breisundet av hensyn til 
miljøinteresser.  

2. Statsforvalteren fremmer innsigelse til manglende bestemmelser for areal til spredt 
boligbygging (LSB) utfra landbruksinteresser og hensynet til jordvern og reindrift og miljø. 

3. Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse til etablering areal til akvakultur i Breisundet på 
Helligvær på bakgrunn av områdets verdi som gyteområde og dens økologiske funksjon. 
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4. Avinor fremmer innsigelse med krav om å innarbeide restriksjonsplan og 
byggerestriksjonsplan for dagens og ny flyplsass samt støysone for ny flyplass i 
plandokumentene, jf brev av 02.02.2022. 

 
 
NÆRMERE BEGRUNNELSE FOR INNSIGELSER 

 
Etter Statsforvalteren syn er det gjort en god gjennomgang av eksisterende områder som ikke er 
fullt utnyttet. Det er i denne sammenheng gjort fornuftige valg ut fra klima-, natur-, friluftsliv- og 
landbrukshensyn om endring av enkelte områder eller utelate byggeformål.  
 
Kommunen har blant annet foretatt vurderinger av flere innspill om utlegging av områder for 
bebyggelse og anlegg, og ikke funnet det riktig å avsette disse i planforslaget. Statsforvalteren 
deler vurderingene i konsekvensutredningen og kommunens konklusjon i flere tilfeller, uten at vi går 
nærmere inn på disse.  
 
Etter vår vurdering er planforslaget mer oppdatert med tanke på nasjonale og internasjonale 
forpliktelser. Vi finner likevel grunnlag for å komme med innsigelser til enkelte områder og 
bestemmelser, samt noen faglige merknader til den foreslåtte arealbruken. 
 
B9- Maurtua 
Deler av området som i dag benyttes som barnehage foreslås endret til boligformål som følge av 
fremtidig flytting av avdelingen Maurtua til areal for barnehage ved gamle Løding skole. 
Statsforvalteren har ingen vesentlige innvendinger til dette. Det er dog mer problematisk at B9 også 
inkluderer en betydelig del av et viktig lek- og rekreasjonsområde benevnt som «Løding nedre 
lekeplass og friareal», og sånn sett her avskjærer en sammenhengende grønnstruktur fra området 
vest for kirken og en del av den tidligere skolegården til gamle Tverlandet skole (inkl. akebakken og 
sykkelbanen).  
 
Statsforvalteren er ikke enig i vurderingen i konsekvensutredningen om at dette området ikke har 
verdi som friluftslivsområde.  Riktignok et dette området lite tilrettelagt, men til gjengjeld utgjør 
dette arealet et mer naturlig lekeområde (skogholt). Både områdets verdi og tiltakets konsekvenser 
synes å være betydelig undervurdert. I grønnstrukturplanen av 16.02.17 for Bodø kommune er dette 
området avsatt som en del av en større struktur. Avsettelsen av B9 som foreslått i sin helhet vil bryte 
med føringer gitt i denne temaplanen.   
 
Grønnstrukturer har viktige funksjoner som leveområder for dyr og som infiltrasjons- og 
fordrøyningsområde for overvann. Det her aktuelle arealet er et avrenningsområde, jf. inntegnet 
avrenningslinje i temakart vedlagt kommuneplanen. Realisering av B9 vil resulterer i nedbygging 
og/eller avskjæring av en naturlig eller seminaturlig primærflomvei, noe som ansees som uheldig.  
Planen bør i stedet sikre arealer som er viktige for den åpne overvannshåndtering. 
 
Statsforvalteren vurderer at den foreslåtte arealbruken her er i strid med nasjonale føringer gitt i 
retningslinje for barn og unge og friluftsliv. Bevaring og utvikling av parker, grønnstrukturer og 
grønne områder i byene og tettstedene er avgjørende for å nå regjeringens mål om å øke antall 
aktive i friluftsliv. I Meld. St. 18 (2015–2016) er det uttalt mål om bevaring og tilrettelegging av viktige 
friluftslivsområder og naturområder som i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde 
for barn og unge. 
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Med henvisning til føringer omtalt foran, og T-2/16 punkt 3.10, fremmes det innsigelse til deler av 
område B9, jf. sortskravert område i følgende kartutsnitt: 
 

 
Figur 1. Innsigelse rettes mot det sortskraverte område av B9 

VA- Breisundet 
Selv om ikke kystsonen var en del av revideringsarbeidet, er området Breisundet vurdert og foreslått 
avsatt til akvakultur. Konsekvensutredningen tilsier at avsettelsen av akvakulturområde her vil få 
betydelige negative virkninger for de fleste utredningstema, herunder naturmangfold og 
fiskeriressurser. De eneste positive virkningen er knyttet til bedriftsøkonomiske forhold og noe 
lokale ringvirkninger. 
 
Sjøfugl 
Øyene og holmene med tilhørende sjøareal utgjør viktige habitater for sjøfugl. Hekkebestandene av 
sjøfugl ble kartlagt i Lyngvær/Helligvær området i 1982, 1983, 1989, en mytetelling av ærfugl i okt. 
2018 og en enkeltregistrering i 2005. Siste tellingen ble gjennomført med fotografering fra fly, noe 
som medfører at arter som teist og toppskarv ikke ble registrert. For disse artene har vi derfor måtte 
se på tidligere data fra området, hvor deler av datasettet er tilgjengelig gjennom sjøfugldatabasen 
(www.seapop.no). Ertnøyan og Gjelloksen, Brattholmen, Flatholmen og Oterholmen, som ligger hhv. 
100, 600, 700 og 800 meter fra lokaliteten er vurdert som viktige beite- og hekkeområder. I 2017 ble 
det registrert 48 par med hekkende ærfugl i tilknytning til Ertnøyan.  
 
Flytellingene fra mai 2017 viste at det var mange storskarv (640 par) som hekker innenfor en km fra 
planlagte lokalitet. Disse fordeler seg på fem kolonier på mindre øyer og skjær fra Store-Ertnøya og 
sørover mot Oddskjæret. Dette er en av de største koloniene i regionen. Arten er svært sårbar for 
forstyrrelser under hekking, og aktiviteter nært koloniene gir økt fare for predasjon (NINA rapport 
716). Når det gjelder storskarv er denne nå oppført i rødlista, og da som nær truet (NT) basert på 15-
30 % nedgang de siste tre generasjoner. 
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Både ærfugl og fiskemåke har hatt en utvikling som gjør at de nå er oppjustert fra nær truet i 2015-
lista til direkte truet (sårbar) i Norsk rødliste for arter 2021. Hekkebestanden av ærfugl, spesielt på 
strekningen fra Midt-Norge til Lofoten, er i sterk tilbakegang, og det samme er 
overvintringsbestandene av ærfugl. Spesielt ærfugl er sårbar for forstyrrelser i hekkeperioden (NINA 
rapport 1033), og avsettelsen av akvakulturområde her er svært uheldig. 
 
Videre er det registrert viktige yngleområder for grågås, toppskarv, svartbak, gråmåke (VU), 
steinvender (NT), tjeld (NT) og teist (NT) i influensområde. 
 
Naturtyper 
Ifølge Fiskeridirektoratets kartlegging er Breidsundet et viktig gyteområde. Lokaliteten ligger over en 
modellert skjellsandforekomst som i Naturbasen er registrert som svært viktig på grunn av dens 
størrelse (> 200 000 m2) og stort innhold av skjell og skjellfragmenter (>50%). Naturtypen skjellsand 
er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- og oppvekstområder for 
flere fiskearter. Dessuten benytter større krepsdyr skjellsandbankene til parringsplasser ved 
skallskifte, i tillegg til at de finner matgrunnlag her. Den største trusselen mot skjellsand er 
kommersiell utnyttelse, men også nedslamming og sedimentering vil svekke økosystemet som 
livsgrunnlag for smådyr og fisk. 
 
Større tareskogforekomster (utforming «Tareskog med kun stortare») finnes umiddelbart vest og sør 
for akvakulturområdet. Naturtypen større tareskogforekomster er først og fremst sårbar for 
taretråling, men nedslamming, sedimentering, tilførsel av næringssalter samt endringer i lys og 
temperatur vil også kunne påvirke rekoloniseringen av tareskogen. Nordlige tareskoger er vurdert 
som nær truet i Norsk rødliste for naturtyper 2018. Det er i likevel først og fremst økosystemet i sin 
helhet som er sårbart for akvakulturvirksomhet. Naturtypens flora og fauna, da særlig krepsdyr, er 
også sårbar for eksponering av kjemiske avlusingsmidler. 
 
Konflikt med nasjonale verdier 
Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne gi lokale ringvirkninger. En slik tilrettelegging vil for 
det her aktuelle området i Breisundet i så fall måtte skje på bekostning av store naturverdier. Norge 
har forpliktet seg til å følge opp biomangfoldkonvensjonens strategiske mål 5 om å forbedre 
tapsrate, forringelse og fragmentering for alle naturlige habitater, og mål 12 om å forhindre tap av 
truede arter og å forbedre tilstanden til arter i sterkest tilbakegang. Statsforvalteren vurderer 
avsettelsen av akvakultur her å være i strid med regjeringens politikk for forvaltningen av 
naturmangfoldet i Norge. Inngrep, forringelse og tap av viktige habitat for truede sjøfuglarter kan 
komme i strid med Aichi-målene under biomangfoldkonvensjonen, mål i nml. §§ 4 og 5. Føringer gitt 
i Meld. St. 14 (2015-2016) tilsier at det ved arealinngrep og arealbruk skal så langt som mulig, sett i 
lys av andre samfunnsformål, tas vare på den mest verdifulle naturen. Dette i tråd med FNs 
bærekraftsmål nr. 15 delmål 5. 
  
Ettersom man her berører naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi, vurderes den 
foreslåtte arealdisponeringen å være i strid med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser om 
forvaltningen av naturmangfoldet. Dette gjør at Statsforvalteren ser det som nødvending å fremme 
innsigelse i henhold til T-2/16 kap. 3.6 nr. 7, 11 og muligens nr. 15. Når det gjelder ev. usikkerhet 
med tanke på akvakulturanleggs virkning på fugl, finner Statsforvalteren at føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9, vil måtte tillegges avgjørende vekt denne sak. Selv om det foreligger 
økonomiske og andre samfunnsmessige interesser, vil denne planen berøre sterke nasjonale 
miljøverdier som etter plan- og bygningslovens intensjon ikke nødvendigvis ligger innenfor rammen 
det lokale selvstyret å avgjøre, jf. bl.a. Borgarting lagmannsrett LB-2014-40734 og 
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2018/1219.  
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LNFR-område med åpning for spredt bebyggelse 
Pbl. § 11-11 nr. 2 hjemler spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. på grunnlag av 
enkeltsøknader eller reguleringsplan. Dette forutsetter imidlertid at formålet, bebyggelsens omfang 
og lokalisering er nærmere angitt i planen. Angivelsen må være så konkret og entydig at det ikke 
oppstår tvil om at forholdet til landbruks-, natur- eller friluftsinteressene er vurdert, jf. Ot.prp. nr. 32 
(2007–08) s. 224. Det kan således ikke legges opp til at avklaringen med berørte sektorinteresser skal 
skje under byggesaksbehandlingen. For å kunne oppføre bygninger på grunnlag av 
enkeltsaksbehandling er det således et krav at omfang og lokalisering må framgå av planen og er 
avklart i forhold til andre interesser. 
 
Flere av disse områdene omfatter naturtyper (boreal hei (VU) og naturbeitemark (VU) på Kjerringøy), 
viktige hekkeområder for truede arter (Skjerstad og Breivik) og/eller dyrka jord (Alsos-Os på 
Kjerringøy, Mulstrand, Gøya, Hellevik på Straumøya, Fjell og Marvoll). I tillegg grenser noen av 
områdene til flytt- og trekkleier.  
 
Hva gjelder LSB-områder opererer man med omfangskriterier for delområder og ikke til hvert enkelt 
område. Det er derfor vanskelig å si noe om konsekvensene for åpningen av spredt bebyggelse 
innenfor hvert enkelt område. Kommunen skal for alle områder som avsettes til LNFR spredt 
bebyggelse angi bebyggelsens omfang og lokalisering, jf. pbl § 11-11 nr. 2. Det kan da også fastsettes 
om det tillates nye enheter, og hvor mange som kan tillates innenfor hvert enkelt område totalt og i 
en gitt periode. Kommunen bør påse at bestemmelsene utformes på en slik måte at de tilfredsstiller 
loven på dette punkt i de tilfeller det åpnes for ny bebyggelse.  
 
Landbruk og reindrift  
 
Statsforvalteren fremmer også innsigelse til manglende bestemmelser for areal til spredt 
boligbygging (LSB) utfra landbruksinteresser og hensynet til jordvern og reindrift. 
 
Det er satt av flere nye områder for spredt boligbebyggelse i den nye arealplanen. Hensikten er å 
tilrettelegge for utbygging av boliger i utkanten av kommunen der utbygging skal skjer over lang tid 
og omfanget er begrenset. Flere av disse områdene omfatter dyrka jord; Alsos-Os på Kjerringøy, 
Mulstrand, Gøya, Hellevik på Straumøya, Fjell og Marvoll. Noen av disse områdene ligger i randsonen 
til reindriftas flyttleier. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om at boligene ikke skal legges på dyrka mark. Ettersom store deler av 
arealene i de avsatte områdene er dyrka jord vil det være behov for flere bestemmelser som sikrer 
dyrkajorda, både i forhold til adkomst til boliger og plassering av boligene i forhold til dyrkajorda.   
Av erfaring vet vi at kort avstand mellom landbruksdrift og ny bebyggelse kan utgjøre en potensiell 
konflikt mellom disse interessene. Dette er blant annet knyttet til støy, lukt, husdyrhold, støv og 
sikkerhet osv. 
 
Det kan oppstå situasjoner hvor rein kommer inn på innmark. Ved fortetting i områder avsatt til 
spredt boligbebyggelse, er det derfor ønskelig at det legges til rette for egnede passasjer, slik at det 
er enkelt å lede rein bort. 
 
Forslag til løsning: 
Når det gjelder Areal for spredt boligbygging (LSB) foreslår vi at kommunen tar inn følgende 
planbestemmelser i tillegg til de planbestemmelsene som står i høringsforslaget:   

− det må ikke bygges slik at dyrka eller dyrkbar jord blir innebygd.  
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− atkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka eller dyrkbar jord. 
− -i områder nær flyttlei, må det etableres passasjer slik at rein enkelt kan ledes bort fra dyrka 

jord. 
 
 

Fiskeridirektoratet 
 
Statsforvalteren mottok innsigelsen fra Fiskeridirektoratet ved brev av 03.02.2022. Følgende 
vurdering og begrunnelse er gitt:  
 
Vurdering av planforslaget 
Sjøområdene i Bodø kommune var opprinnelig ikke en del av rulleringen av planen. Lokaliteten 
Breisundet ble tatt inn i planprogrammet etter varsel om oppstart. Fiskeridirektoratet region 
Nordland frarådet at det tilrettelegges for etablering av akvakultur ved denne lokaliteten i brev 
av 26.05.2021. Gjeldende arealplan for sjøområdene i kommunen ble vedtatt i 2018. Som 
beskrevet av kommunen ble det den gang gjort en grundig gjennomgang av sjøarealene for å få 
bedre forutsigbarhet og styring på akvakultur og ivareta hensyn til fiske, friluftsliv og 
naturverdier på en bedre måte. Kommunen har etter gjennomgang av innspill, vurdering opp 
mot interesser og bruk av området vurdert at etablering av akvakultur i det aktuelle området vil 
gi vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold både i sjøen og på land samt at tiltaket vil 
berøre gyteområde og et lokalt viktig fiskeområde. Den faglige vurderingen er at området ikke 
bør tas inn i kommuneplanen, men forslaget sendes på høring i samsvar med Bystyrets vedtak. 
I planbeskrivelsen heter det at akvakultur skal plasseres der det er gode forhold og hvor det ikke 
er noen vesentlige interessekonflikter. 
 
Breisundet – Innsigelse 
Det aktuelle området i Breisundet (figur 1) var i planen som var gjeldende før 2018 avsatt til 
flerbruksområde hvor både fiske og akvakultur inngikk. I 2018 ble akvakultur tatt ut av dette 
område og er i gjeldende plan avsatt til hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag, NFFF 
(flerbruksområder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske), og det åpnes ikke for akvakultur 
innenfor disse områdene. Tiltak eller inngrep i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, 
er ikke tillatt. 
 
I 2017 ble det søkt om etablering av akvakultur i Breisundet. Fiskeridirektoratet region 
Nordland uttalte seg i saken i brev av 08.03.2019 til Nordland fylkeskommune. Det ble i 2005 
kartlagt gyteområde i Breisundet (figur 2), men ved en inkurie er dette området falt ut av vår 
kartløsning. På bakgrunn av Fiskeridirektoratets kartlegging av gyteområdet i Breidsundet, 
områdets bruksverdi som fiskeplass og gyteområdets økologiske funksjon, frarådet 
Fiskeridirektoratet region Nordland at søknaden om ny akvakulturlokalitet i Breidsundet skulle 
innvilges. Nordland fylkeskommune gav i brev av 22.05.2019 avslag på søknaden om etablering 
av akvakultur i Breisundet. Bodø kommune behandlet saken politisk i Formannskapet og kom til 
at etablering av oppdrettsanlegg i Breidsundet ville være konfliktfylt i forhold til etablert 
næringsliv og lokalbefolkningens bruk av området, og anbefalte dermed at det ikke skulle 
etableres akvakulturanlegg i Breisundet. 
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Plansituasjon 
Formål i gjeldende arealplan for det omsøkte arealet er «Bruk og vern av sjø og vassdrag». I en 
ordinær rullering av sjøarealene ville Fiskeridirektoratet spilt inn at vi anbefaler at 
ressursområder som gyteområder avsettes under arealformålet “bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone” og underformål “fiske”, jf. Pbl. § 11-7 nr. 6 i kommuneplanens 
arealdel og § 12-5 nr. 6 i reguleringsplan. Slik som de omkringliggende gyteområdene er avsatt 
(figur 1 og 2). Eventuelt kan slike områder/felt settes av til fiske i kombinasjon med andre 
formål som ikke har negativ effekt for kysttorsk. I gyteområder er det viktig at eventuelle andre 
formål ikke legger til rette for aktivitet/tiltak som er vesentlig til hinder for utøvelsen av fisket. 
Fiskeridirektoratet tilrår at etablering av akvakulturanlegg for både torsk og laks legges utenom 
gyteområder. 
 
 
Fiskeriinteresser i området 
Fiske- og ressursområdene i Bodø kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i samarbeid med 
lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av yrkesfiskere. Dataene vi har 
for området rundt akvakulturarealet er innhentet i 2005. Fiskeridataene er lagt inn i 
Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  
Det aktuelle akvakulturområdet (figur 1) som er spilt inn i planen overlapper med et 
gyteområde (figur 2). I tillegg er det kartlagt gyteområder for torsk vest og sør for Helligvær, 
samt i Helligværsundet (figur 3). I vårt registreringsarbeid er gyteområder definert som 
områder der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. Bevaring av gyteområder er et viktig 
tiltak for å bevare marint biologisk mangfold. Gyteområdene er ofte også beiteområder og 
vandringsruter som medfører økt fiskekonsentrasjon og dermed bedre fangstmuligheter enn 
andre sjøområder, og utmerker seg i fangstsammenheng. 
 
Torsk er en av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge, men kysttorskbestandene har 
minsket over de siste tiårene. Her er det forskjeller langs kysten, men samlet sett er bestandene i 
dårlig forfatning. Fiskeridirektoratet har særlig fokus på gyteområder for kysttorsk og vi 
fraråder derfor aktivitet/tiltak i disse områdene som kan ha negativ effekt for kysttorsk. Dette 
begrunnes også med at gyteområdene ofte også er de viktigste fiskeområdene. 
Sporing og sluttseddeldata fra området tyder på at det er en del fiskeriaktivitet overlappende 
med det aktuelle akvakulturområdet i Breisundet, hovedsakelig på sommeren. Det er registrert 
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fiske med hovedsakelig line, men også noe spor av fiske med juksa/pilk. Det er registrert fiskes 
etter torsk, brosme, kveite og sei i området. Men vi gjør oppmerksom på at det per i dag ikke er 
pålagt for fartøy under 15 meter å ha AIS. Størsteparten av fiskeflåten er under 15 meter, og det 
er ikke usannsynlig at det er mer fiskeriaktivitet i området enn det som fremkommer av 
sporingsdataene. 
 
Ifølge Bodø Fiskarlag har Breisundet alltid vært et yndet område for fortøyning/låssetting av 
fisk under sildefiske, makrell og sei. Breisundet er ifølge lokale fiskere også et viktig 
oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe, i tillegg til at det har vært fisket mye sild i 
dette sundet.   
 

Figur 3. Kystnære fiskeridata i området rundt Helligvær.  
Miljødirektoratet har kartlagt marine naturtyper i området1 
 (figur 4). Akvakulturområdet vil overlappe med et svært viktig skjellsandområde, samt at det er 
kartlagt flere mindre felt med skjellsand nordøst og nordvest for området som er verdisatt som 
viktige. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og som fungerer som gyte- og 
oppvekstområder for flere fiskearter. I tillegg benytter større krepsdyr skjellsandbankene til 
parringsplasser og ved skallskifte, de finner også matgrunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke 
fornybar ressurs innenfor overskuelige tidsrammer. 
 
Det er også kartlagt flere større tareskogforekomster i området. Det er to viktige forekomster 
som delvis overlapper med akvakulturområdet i den nordvestlige avgrensningen og i sør. Det er 
også kartlagt en svært viktig forekomst nord for arealet, rundt Remskjæran. Tareskogen har en 
grunnleggende betydning for det assosierte plante- og dyrelivet. Det er yngle- og 
oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene i tareskogen er 

 
1 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 Revidert 2007. 51 s 
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viktige som næringsdyr for en rekke arter. Noen fuglearter benytter også tareskogen som 
matfat. Mangfoldet i tareskogen er svært stort med forskjellige fastsittende alger og dyr som 
vokser på stilkene og festeorganene, mens frittlevende dyr finnes på stilkene, festeorganene og i 
algene som vokser på stilkene. Det biologiske mangfoldet i skogen er svært stort og tareskogen 
bidrar også med å binde karbondioksid. 
 
 

 
Figur 4. Marine naturtyper i området rundt "Breisundet". Svarte felt: skjellsandområder, brune felt: tareskogforekomster.  
Konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen viser at etablering av akvakultur i Breisundet vil ha middels negativ 
konsekvens for naturmangfoldet og stor negativ konsekvens for fiskeri. Den faglige vurderingen 
av tiltaket er at området ikke bør tas inn i kommuneplanen. 
 
Vurdering 
Fiskeridirektoratet region Nordland opprettholder vår fraråding av 26.05.2021 mot etablering 
av akvakultur i Breisundet. Akvakultur er på grunn av sin form ekskluderende for annen bruk av 
området. Det er forbud for ferdsel og forbud mot fiske, henholdsvis 20 og 100 meter fra ethvert 
akvakulturanlegg jf. Akvakulturdriftforskriften §18. Vi vurderer at det er vesentlige 
interessekonflikter med fiskeri, men vurderer at utøvelsen er av lokal betydning. 
 
Ved Fiskeridirektoratets kartlegging av ressursområder, som gyteområder, gjøres det ikke en 
verdivurdering av området. Kysttorsken er under press og reguleringene til nå har ikke strekt til 
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for å få opp bestanden. Det er ønskelig fra Nærings- og fiskeridepartementet å styrke 
kysttorskvernet i nord for å bygge opp bestanden igjen 2 
 

Aktive gyteområder er et resultat av artens evolusjonære historie på den måten at her har gytingen 
med påfølgende overlevelse av 
egg, larver og yngel vært vellykket. Et fungerende gyteområde vil også være avhengig av gode 
oppvekstområder i nærheten. De nærliggende marine naturtypene, skjellsand og tareskog, 
utøver disse økosystemtjenestene. Uten produktive områder for rekruttering vil mengden fisk i 
kystsonen over tid kunne bli redusert. Egg og larver er følsomme livsstadier, og det er derfor 
viktig at de tilbys best mulig miljøforhold. Om lokal ungfisk ikke får mulighet til å vokse opp, vil 
få av disse fiskene nå gytemoden alder og mengden gytefisk vil kunne avta. For å kunne høste av 
fiskeressursene på en bærekraftig måte er det viktig at vi tar vare på produktive områder for 
rekruttering. For å forvalte bestander av fisk på en bærekraftig måte er det ikke bare viktig å 
regulere uttaket, men også beskytte bestandens gyteområder. På bakgrunn av at kysttorsken er en 
av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge, samt artens behov for gjenoppbygging 
vurderer vi at hensynet til gyteområdet er av vesentlig regional betydning, og fremmer på 
bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget iht. Pbl. § 5-4 første ledd. 
Det er beklagelig at vår kartlegging av gyteområdet i Breisundet ved en inkurie har falt bort fra 
vår kartløsning, vi jobber med å få dette på plass igjen. Men selv om dette ikke fremkommer i vår 
kartløsning forandrer ikke det at det er et ressursområde der i form av et gyteområde der som 
må hensyntas. 
 
Statsforvalteren finner at Fiskeridirektorates og Avinor sine innsigelser skal fremmes.  
 
 
ØVRIGE MERKNADER FRA STATSFORVALTEREN I NORDLAND 

 
Miljøfaglig merknader 
 
BKB88- Støver skole 
Statsforvalteren har ingen vesentlige merknader til omdisponering av det gamle skolebygget med 
tilhørende infrastruktur. Etablert grønnstruktur, fotball-/idrettsbanen og tilhørende anlegg vil 
fortsatt ha interesser knyttet til seg selv om bruken av området pr. i dag er redusert som følge av 
nedleggelsen av skolen. Dette er areal som i dag er godt egnet og attraktiv for barn i nærområdet, og 
bør sees på som en kvalitet for innbyggere på denne delen av Fenes. Aktivitetsområde bør derfor i 
medhold av pbl.  formålsbestemmelse § 1-1 siste ledd om ivaretakelse av hensynet til barn og unges 
oppvekstvilkår allerede på dette nivå i planleggingen sikres mot utbygging.  
 
BKB96- Tverlandsbrua 
Arealet ved Tverlandsbrua er foreslått endret fra LNFR-område, landbruk i reguleringsplanen for 
Rv80 Løding-Vikan, til kombinert formål for næring og forretning. Løding/Tverlandet står fortsatt 
ovenfor en viktig periode hva stedsutvikling angår. Frem til nå har planleggingen i liten grad lyktes 
med å få til et tydelig sentrum. Spesielt har tilretteleggingen og etableringen av handelsområdet på 
Lindholmen (Tverlandsenteret) så langt vanskeliggjort utvikling av sentrumsområde Grøttingen.  
 

 
2 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 Revidert 2007. 51 s 
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Transport til og fra Tverlandsenteret er i stor grad bilbasert. Ytterligere tilrettelegging her vil kunne 
bidra til å forsterke dette. Videre vil forslaget også kunne få ytterligere konsekvenser for 
sentrumsområdet Grøttingen. Statsforvalteren har vanskeligheter med å se at utvikling her er et 
ledd i en tydelig utviklingsretning for Tverlandet som sådan. Selv om det er noen boligområder rundt 
dette handelssentrumet, består det meste av arealet av dyrka mark. Det er slik vi vurderer derfor 
ikke gitt at Tverlandbruområdet på sikt vil kunne få en tradisjonell sentrumsfunksjon.  
 
Kommune bes ut fra dette vurdere om tilrettelegging for næring og forretning her er i henhold til 
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og da særskilt om 
dette er et utbyggingsmønster som fremmer utvikling av et kompakt tettsted, reduserer 
transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.   
 
Uavhengig av hvilken arealbruk kommunen beslutter for dette området, ber vi om at området, og da 
strandsonen i særdeleshet, utvikles med tanke på fremtidig grønnstruktur (eksempelvis 
parkfunksjon). Dette vil gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten. I så måte vil området bli 
mer attraktivt for bruk, og potensielt kunne medføre økning i sykkel og gange som transportformer 
til og fra området ved Tverlandsbrua. 
 
B10- Fitjan 
Område B13 i gjeldende delplan for Tverlandet foreslås enten tatt ut som helhet (alt. 2) eller 
redusert ved at den østlige delen av B13 videreføres til boligformål, mens den vestlige delen endres 
til LNFR-formål.  
 
Ettersom sentrale deler av arealet B13 på eiendom 70/300 (foruten det vestlige delen og området 
mot Solheim boligfelt) er fulldyrka jord og har blitt slått, er de allmenne interessene her tilknyttet 
traktortraséen fra Fitjanveien, som benyttes til atkomst til strandsonen og friluftslivsområdene her. 
Begge forslagene vurderes derfor å være til det bedre for allmenne interesser i området.  
 
B13 
Det er også for dette området foreslått to alternativer. Alternativ 1 går ut på å ta ut B16 i gjeldende 
kommunedelplan og avsette dette arealet som rent LNFR-område, mens den vestlige delen av B16 
forslås videreført som boligformål i alternativ 2.  
 
B16 i gjeldende plan er i all vesentlighet underlagt store friluftslivsområder. Dette er en mye benyttet 
inngang til Tverlandsmarka og begynnelse av selve markaområdet, jf. FK00002089. I tillegg er 
området mellom Brandshaugen og gjerdet mot tidligere Tverlandet mottak mye benyttet som leke- 
og rekreasjonsområde for barn og unge. Området «Elgen» er tilrettelagt med en ny og stor gapahuk, 
bålpass og enkle lekeinnretninger. Dette området er også mye benyttet av barnehagene og skolen 
på Tverlandet. Denne bruken er spesielt knyttet til området rundt gapahuken, og inkluderer haugen i 
nordvest og arealene ned mot Brandshaugen.  
 
Statsforvalteren er klar på at dette viktige friluftslivsområde og lekeområdet må tas vare på i 
tilstrekkelig grad. Dette fordrer at det foreslåtte LNFR-område i kartet utvides til også å inkludere 
haugen i nordvest for gapahuken med tilhørende areal, jf. skravert område i figuren under: 
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Figur 2. Det skraverte området utgjør en viktig del av "Elgen", og må skjermes mot nedbygging. 

B16- Kryddermoen 
Ut fra de store friluftslivsinteressene tilknyttet stisystemet ut fra og langs veien til vanntårnet støtter 
Statsforvalteren reduksjon av eksisterende område B10. Vi har for øvrig ingen spesielle 
registreringer som taler mot ev. avsettelse av boligområde slik foreslått i alternativ 1, men anmoder 
at det ved valg av dette alternativer fastsettes en byggegrense mot veien til vanntårnet da denne er 
mye benyttet av allmennheten.  
 
Lille Hjartøy 
Det legges i tilfellet Lille Hjartøy frem to alternativer, hvor alternativ 1 viderefører dagens arealbruk 
og alternativ 2 som foreslår at næringsområdet tas ut og avsettes til landbruks-, natur-, og 
friluftsområde samt reindrift.  
 
Gitt de store negative konsekvensene for allmenne interesser, klima og farled, sammenholdt med 
områdets svekkede aktualitet som følge av byutviklingen og utvikling i Kvalvika, samt kostnader ved 
å realisere dette næringsområdet, synes det naturlig å avsette dette til rent LNFR-område eller som 
grønnstruktur med fremtid tilrettelegging for allmenn bruk.  
 

Merknader til enkelte planbestemmelser 
 
Til § 1.1.1 Forholdet til kommunedelplaner 
Det fremgår av planbestemmelsens siste ledd at «Kommunedelplaner gjelder ved motstrid foran 
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens bestemmelser får allikevel utfyllende og supplerende 
virkning». I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret hva som er tillatt arealbruk, og 
hvilke restriksjoner som gjelder innenfor planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og 
generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. I tilfellet kommuneplanens 
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arealdel for Bodø er bl.a. Saltstraumen og Hernes unntatt. Her vil hhv. gjeldende delplan og 
fremtidig delplan styre arealbruken.  
 
Det er altså ikke anledning til å gi bestemmelser utenfor planområdet, og inn i et område hvor 
gjeldende arealplan på samme plannivå fortsatt gjelder. Planbestemmelsene kan bare brukes som 
hjemmel for forbud eller påbud innenfor planens avgrensningslinje, men kan være utløst av forhold 
utenfor planområdet. For eksempel rekkefølgebestemmelser. Det vises i denne sammenheng til pbl. 
§ 11-5 hvor det i første ledd sies at en arealdel blir rettslig bindende for framtidig arealbruk i 
planområdet når kommunestyret treffer vedtak om slik plan, jf. Ot.prp. 32 s. 212. Det kan dog gis 
planbestemmelser som enten samordne rekkefølgen for gjennomføringen av de enkelte tiltak i et 
byggeområde, eller fastsette tidspunkt eller hvilke krav som må være oppfylt for når et område 
anses for å være byggeklart. Utbyggingen kan i så fall samordnes med at det opprettes overordnet 
infrastruktur eller andre nødvendige samfunnstjenester. Slike bestemmelser kan også knytte seg til 
forhold utenfor planområdet, eksempelvis slik at tiltak innenfor området i en kommunedelplan ikke 
kan gjennomføres før overordnet infrastruktur utenfor planområdet er etablert og satt i drift.  
 
Kommuneplanen for Bodø avgrenses tydelig mot grensene for delplanområdene, og planens flate 
inkluderer ikke disse områdene.  I veileder T-1480 til 85-loven er følgende uttalt om delplaner (min 
understrekning): 
  

«I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen normalt 
av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse. En kommunedelplan er en del av 
kommuneplanens arealdel. Den har derfor formelt samme innhold, behandlingsform og 
rettsvirkning som en samlet arealdel for hele kommunen. I enkelte tilfeller har det vært 
hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan f. eks. før arealdelen for hele kommunen. Slike 
kommunedelplaner er fullt ut gyldige og selvstendige planer. Men for å få en best mulig helhetlig 
oversikt bør de innarbeides i den samlete arealdelen ved første rullering / revisjon, jf pbl. § 20-1 
femte ledd.» 

  
Dette gjelder tilsvarende for dagens lovverk. Kommuneplanens arealdel for Bodø, hvis geografiske 
og juridisk virkeområde er begrenset til å gjelde innenfor plangrensen-/område, vil ikke kunne gi 
virkninger inn i et annet planområde på samme plannivå.  
 
Til § 1.18 Strandsone og vassdrag  
Bestemmelsen første ledd uttrykker et forbud mot byggetiltak i hundremetersbeltet fra strandlinjen 
langs sjø og i en sone på 50 meter langs vann og vassdrag. Forbudet gjelder derimot «ikke der arealet 
er regulert eller avsatt til bebyggelse og anlegg og det er gitt en byggegrense. Forbudet gjelder ikke der 
tiltaket er på oversiden av etablert offentlig vei eller bane».  
 
Den foreslåtte ordlyden i bestemmelsens første ledd siste punktum er for generell, og synes ikke å 
oppfylle lovens krav om tydelighet og individuell vurdering. Dette gjør at det er vanskelig å ta stilling 
til virkningene og konsekvensene for de allmenne hensynene bak strandsonevernet. I Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets uttalelser 4. oktober 2017 (TUDEP-2017-1150-9) og 28. mai 2019 
(TUDEP-2019-1804-2) er det presisert at annen byggegrense skal være fastsatt på en «klar og 
entydig» måte. Dette tas også opp i Plan- og bygningsrett del I (Pedersen et al. 2018). Her presiseres 
det at før det gis bestemmelser om byggegrenser, skal det foretas en individuell vurdering og 
spesifikt tas stilling til hvilke grenser som skal gjelde.  
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Det kan godt hende at vei eller bane utgjør naturlige byggegrenser og avgrensninger av funksjonell 
strandsone, men dette vil i så fall gjøre seg gjeldende etter en konkret vurdering av hvert enkelt 
område, og da gjerne som følge av en kartlegging av funksjonell strandsone. En slik kartlegging, jf. 
bestemmelsens andre ledd, er dog kun gjennomført for vær og øyer vest for Landegodefjorden. Vi 
ber kommunen vurdere aktualiteten av den foreslåtte ordlyden, og ev. fjerne den eller omformulere 
den slik at den blir entydig.    
 

Landbruk 
 
Matjordplan 
I planbestemmelsene § 1.15 Bevaring av matjord i Byutviklingsområdet står det at det i 
reguleringsbestemmelser for kommende reguleringsplaner skal kreves en godkjent plan for 
disponering av matjord, dersom matjord inngår i området. Ved jordflytting skal det føres et 
masseregnskap som sikrer at mengden matjord som leveres, er i samsvar med godkjent plan for 
disponering av matjorda. Mottaker må kvittere for at massene er mottatt i henhold til planen. 
Gjenbruk av matjord skal knyttes til nydyrking, jordforbedring eller andre jordbruksformål. Det 
kreves dokumentasjon på at matjord som flyttes skal benyttes til jordbruksformål. 
 
Når det gjelder jordbruksarealer er nasjonale og regionale mål at dyrka og dyrkbar mark ikke skal 
bygges ned. Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn likevel åpner for en omdisponering 
gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, bør det være en målsetting å kunne nytte den 
verdifulle matjorda til videre matproduksjon. Gjennom en god plan for flytting av matjord, kan 
kommunen bidra til å opprettholde og aller helst øke matproduksjonen, selv om dyrka mark blir 
omdisponert.  
 
Vi har følgende forslag til formulering av bestemmelse i kommuneplanens arealdel: 
I alle typer plan- og byggesaker som tillater formålsendring eller omdisponering av dyrka eller dyrkbar 
mark, skal det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget brukes til oppfyllingsområder for nytt 
matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon. Forslag til 
matjordplan skal følge med som del av høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn av reguleringsplan. Det må 
utarbeides bestemmelser i reguleringsplanen som sikrer at matjorda ivaretas i henhold til matjordplanen. 
 
Alternativvurdering – boligfelt på Tverlandet 
For områdene som i gjeldende plan er kalt B13, B10 og B16 er det sendt to alternativer på høring. 
Utfra hensyn til jordvern er alternativ 2 der B13 endres fra boligformål til LNFR-område det beste 
alternativet.  
 
 

Støyfaglig uttalelse 
 
Statsforvalteren er i hovedsak positiv til ivaretakelse av støyhensyn i forslag til bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Vi vil likevel peke på enkelte forhold som vi mener vil bidra til bedre samsvar med anbefalingene og 
føringene i T-1442/2021 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og større 
forutsigbarhet i oppfølgingen av støyhensyn i nye reguleringsplaner. 
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Temakart støy 
Utgangspunktet i T-1442/2021 for behandling av støy i kommuneplanen er å synliggjøre støy, avklare 
arealbruken i støysonene og fastsette juridisk bindende bestemmelser. T-1442/2021 pkt. 3.1 
Kommuneplan gir føringer for inkludering av støysonekart i kommuneplanen. 
 
Forslag til kommuneplan har i denne forbindelse tatt inn Temakart 3: Støysoner som er juridisk 
bindende. Kartet viser støysoner fra riksvei og fylkesveier, flyplassen, helikopterlandingsplassen ved 
Nordlandssykehuset, samt rød sone for jernbanen. Støysonene rundt flyplassen ser ut til å være 
basert på beregninger for dagens situasjon hvor jagerflybasen er avviklet. Avinor har imidlertid ikke 
lagt ut oppdatert støysonekart på sine hjemmesider. 
 
Det vil også være mange kommunale veier med høy ÅDT (årsdøgntrafikk) og betydelig utstrekning av 
støysonene for vegtafikk. Enkle overslagsberegninger basert på 40 km/t fartsgrense og 4 % 
tungtrafikkandel viser at ved ÅDT på 10 000 vil gul sone strekke om lag 60 m fra midten av vegen. 
  
Vi ser at kommunen i denne forbindelse har tatt inn i §1.7.2 Støyutredning, Områder hvor det kreves 
dokumentasjon av støy har en bestemmelse om at ved sterkt trafikkerte veger kreves det støyfaglig 
utredning som dokumenterer at støykravene i § 1.7.1, jf. veileder T-1442, er oppfylt. (T-1442 har 
status som retningslinje.) 
 
Hvilke veger dette omfatter avklares i den enkelte plan- eller byggesak basert på blant annet 
årsdøgntrafikk. I hovedsak vil kravet gjelde langs de fleste hovedveger/større gater innenfor 
byutviklingsområdet. 
 
Etter vår vurdering burde dette i større grad vært avklart på kommuneplannivå. Det er gjennomført 
en rekke prosjekter de senere år hvor det er utarbeidet støyfaglig utredning som også inkluderer 
støysonekart.  Juridiske støysoner som også omfatter kommunale veger ville trolig bidratt til større 
forutsigbarhet i planprosessene. 
 
Utgangspunktet i T-1442/2021 er at støysonekartet gir grunnlag for å vurdere hvilke områder som er 
egnet som nye utbyggingsområder for støyfølsom bebyggelse. Gul sone er en vurderingssone som 
krever god planlegging for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Rød sone er ikke egnet for 
støyfølsom bebyggelse. Det er som nevnt grunn til å tro at det er arealer langs kommunale veier 
som også ligger i rød sone for vegtrafikk, uten at disse framkommer av det juridiske støysonekartet, 
jf. bestemmelsene § 11.1.1 Rød støysone (H210) hvor det står at ikke tillates ny støyfølsom 
bebyggelse. Støyfaglige utredninger fra flere prosjekter i byutviklingsområdene viser at det likevel 
planlegges og oppføres boliger hvor fasaden ligger i rød sone for støy fra vegtrafikk. 
 
Vi forstår det slik at kommunen fortsatt ønsker å legge til rette for utvikling og fortetting i 
sentrumsområder og kollektivknutepunkter i samsvar med målsettingen i SPR for samordnet bolig- 
areal og transportplanlegging, jf. Planbeskrivelsen pkt 4.2.  
 
For områder hvor kommunen faktisk ønsker å legge til rette for ny støyfølsom bebyggelse i rød 
støysone skal dette begrunnes og utstrekning av områdene bør fremkomme av kommuneplanen. 
Områdene bør som nevnt vises i planen og det bør spesifikt stå i bestemmelsene at det her kan 
tillates støyfølsomt i bruksformål i rød støysone. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i § 
11.2.1 Rød støysone og § 1.7 som fastslår at støygrenser fastsatt i til enhver tid gjeldende 
støyretningslinje T- 1442 gjelder i hele kommunen, noe som likevel i praksis ikke være realistisk i alle 
nye reguleringsplaner/byggesaker.  
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Bestemmelser om støy 
§ 1.7 omhandler krav til maks støynivå. Etter vår vurdering er det tilstrekkelig at det står Krav til 
støynivå i overskriften. Maks bør tas ut fordi maksimalt støynivå (f.eks. LAImax) også brukes som en av 
flere støyparametere på linje med f.eks. Lden i T-1442/2021.   
 
Vi mener det er hensiktsmessig at kommunen også tar med det er gjort enkelte unntak fra 
hovedregelen om at støygrensene gjelder. 
 
§ 1.7.1 Støy – boliger og støyfølsomme bruksformål setter bindende juridiske krav til ivaretakelse av 
støy i nye reguleringsplaner. Kravene er i hovedsak i samsvar med anbefalingene i T-1442/2021 pkt. 
4.1 Planlegging av nye bygninger til støyfølsomt bruksformål, men som nevnt innledningsvis viser 
ikke støysonekartet støysoner for kommunale veier med høy ÅDT.  
 
Det er positivt at kommunen har tatt inn et konkret krav i avsnitt 4 i § 1.7.1. om at dersom det etter 
plangrep likevel ikke er mulig å oppnå stille side for alle boenheter, f.eks. hjørneleiligheter, kan det 
unntaksvis, og for maksimalt 15% av boenhetene, tillates dempet fasade som erstatning for stille 
side og at det heller ikke tillates å etablere ettroms boenheter med kun dempet fasade. Med 
bakgrunn i senere års økning i boligprisene, særlig i sentrumsområdene, kan det være grunn til å tro 
at nye prosjekter vil planlegges med større andel små leiligheter og med færre gjennomgående 
leiligheter som oppnår stille side sammenlignet med tidligere prosjekter.  Foreliggende forslag til 
bestemmelse innebærer at dette vil være i strid med kommuneplanens arealdel, og vi forutsetter at 
kommunen vurderer om dette er intensjonen for alle deler av kommunen. 
 
Utgangspunktet for planlegging av nye boliger i støysonene er uansett at støykrav legges til grunn 
som planpremiss, og at det framgår av planbeskrivelsen hvilke grep som er gjort når det f.eks. 
gjelder utforming av bygninger og valg av planløsninger. Dette ivaretas i forslag til bestemmelser  
§ 11.2 Støysoner. Planlegging av nye bygninger til støyfølsomt bruksformål. 
 
Vi er også positiv til at kommunen i § 1.7.2 Støyutredning har tatt inn konkrete krav til innholdet i 
støyfaglige utredninger slik som anbefalt i T-1442/2021 pkt. 3.2.1. Det bør også tas inn krav om at 
støyutredningen skal bidra til at det utarbeides konkrete reguleringsbestemmelser som er tilpasset 
støysituasjonen i planområdet og som sikrer at støykravene oppfylles. 
 
§ 11.2.1 Rød støysone (H210) fastslår at det ikke tillates ny støyfølsom bebyggelse på de arealer som 
ligger i rød sone på Temakart 3, juridisk bindende støysoner. Som redegjort for tidligere er det 
områder i byutviklingsområdet som trolig som ligger i rød sone for støy fra vegtrafikk uten at disse 
framkommer på temakartet. § 11.2.1 bør vise til disse områdene og sette krav til hvordan støy skal 
håndteres i disse områdene, tilsvarende bestemmelsene i §1.7.2. Det kan i slike tilfeller også være 
aktuelt å skjerpe krav til innendørs støyforhold utover kravene i TEK-17 hvor klasse C i NS 8175 er 
preakseptert, slik at kravet settes til klasse B i NS-8175. Det kan også være aktuelt å sette særskilte 
krav til kvalitet og utforming av felles uteoppholdsarealer. Tilsvarende krav kan også være aktuelt å 
ta inn i planer i gul sone (H220) hvor det ligger fasader opp mot grensen for rød sone.  
 
 

Boligsosiale hensyn  
 
Statsforvalterens vurdering er at kommunen i planbeskrivelsen har innarbeidet boligpolitiske- og 
boligsosiale hensyn.  
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I kap 2.2.3 angis ulike lokale planer som har betydning for kommuneplanens arealdel. Herunder 
nevnes boligplanen som er til rullering. I kap. 4.3.1 omtales bydel Hernes, og her er boligutvikling 
egnet for variasjon i befolkningen et sentralt tema.   
 
Med hensyn til bolig og bokvalitet generelt opplyses det i kap 4.5 at planen legger opp til variasjon av 
boligtyper og størrelser i alle områder for å unngå at man må flytte langt hvis behov og ønsker i livet 
endrer seg. Alle boliger skal ha tilstrekkelig med dagslys, trafikksikre omgivelser og gode utearealer. 
Statsforvalteren anbefaler at kommunen også innarbeider temaet universell utforming når man 
først har et eget kapittel om boligkvalitet.   
 
I kap 8.1, side 53 angis kommunens mål for en sosial boligpolitikk. Herunder blir det i arealdelen tatt 
inn bestemmelser om blanding av boligtyper, minstekrav til størrelse på boenheter, krav til 
lysforhold, nærhet til kollektivtilbud, krav til uteoppholdsareal, i tillegg til opsjon på boenheter som 
kan forvaltes utenfor markedet.  I tillegg er det i kommuneplanens arealdel innarbeidet 
bestemmelser knyttet til kvalitet på uteoppholdsareal som eksempelvis sikrer universell utforming.  
 
Planbestemmelser og retningslinjer 
I kulepunkt 2 og 3 under § 1.5 «innhold i utbyggingsavtaler» stilles det krav om utbyggingsavtale når 
kommunen ønsker å regulere antall boliger, største og minste boligstørrelse, krav til bygningens 
utforming og der hvor kommunen skal ha enten forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en del av 
boligene. Fra statsforvalterens ståsted tenker vi at dette er gode grep for kommunen for å kunne 
gjennomføre en mer sosial boligpolitikk.  
 
I § 1.20 behandles tema universell utforming og tilgjengelighet. Her opplyses det at minimum 10% av 
boenheter i prosjekter med 10 eller flere boenheter skal være universelt utformet. Siden 
planbestemmelsene i tilknytning til kommuneplanens arealdel også gjelder for utviklingen av bydel 
Hernes, reiser vi spørsmål om kommunen burde være mer ambisiøs mht andel universelt 
utformede boliger i nye boligprosjekter? I planbeskrivelsen kap 4.5 er kommunen bevisst på 
betydning av variasjon i boliger. Også denne kommunen vil oppleve en aldring i befolkningen, og for 
å møte denne gruppens langsiktige boligbehov, vil noe av løsningen ligge i universelt utformet 
boligmasse i relativt stort omfang.   
 
I § 12.1 omtaler kommunen forkjøpsrett til boenheter i nye boligprosjekter. Her har kommunen 
anledning til å være mer presis på omfang av boliger (eksempelvis inntil 10%) som dere ønsker å ha 
forkjøpsrett til.  Jo tydeligere man signaliserer dette i planbestemmelsene jo mindre diskusjon kan 
en anta det vil bli når dere kommer til oppstartsmøtene i tilknytning til enkeltsaken.    
 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Det bør etableres hensynssone rundt storulykkevirksomheter i arealplanen. 
Det er viktig at kommunen er oppmerksom på hvor virksomhetene ligger og sørger for at det 
opprettholdes tilstrekkelig avstand til disse slik at det ikke blir en utvikling i områdene rundt 
virksomhetene som ikke er akseptabel. 
 
En generell angivelse av H350 med faresone brann- og eksplosjonsfare, uten at det bemerkes 
nærmere hva slags kjemikalier eller anlegg det er snakk om, er en god løsning. I sonen kan det for 
eksempel gis et generelt byggeforbud, eventuelt med bestemmelser om at det ved ønske om nye 
etableringer i området må gjøres nye vurderinger av risiko.  
Vi henviser til DSB sin Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 
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Nedslagsfeltet til alle drikkevann i kommunen bør avmerkes i planen som hensynssone. Dette i 
kombinasjon med bestemmelser vil være viktig for å beskytte vannkildene og 
distribusjonssystemene.  
 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsene medfører at kommuneplanen ikke kan egengodkjennes av Bystyret slik den nå 
foreligger.  
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for 
videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Cato Karlsen  
 Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Ole Christian Skogstad  Klima- og miljøavdelinga (miljøfaglig) 
Sten Bruaas   Klima- og miljøavdelinga (støyfaglig) 
Toril Austvik   Landbruk- og reindriftsavdelinga (landbruk)   
Elisabeth Pettersen  Landbruk- og reindriftsavdelinga (reindrift) 
Marit Iversen   Kommunal- og beredskapsavdelinga (boligpolitikk)  
Stine Gabrielsen  Kommunal- og beredskapsavdelinga (samfunnssikkerhet)  
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Vurdering av anførsler- sjøfugl i Breisundet - Kommuneplanens arealdel - 
Bodø 

Statsforvalteren viser til brev av 04.04.22 hvor det bes om vurdering av informasjon framsatt av 
Lofoten Sjøprodukter ved Sands Advokatfirma i brev av 31.03.22 med ref. 51596.142141 
MELHAL/melhal.  
 
Ettersom vi har mottatt Lofoten Sjøprodukters brev av 31.03.22 direkte, velger vi å besvare både 
dette brevet og kommunens henvendelse i det følgende. 
 
I brevet fra Lofoten Sjøprodukter hevdes det at Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet gir en 
misvisende fremstilling av noen sentrale miljøspørsmål tilknyttet fiskeriinteresser og naturmangfold 
(inkludert sjøfugl), som etter Lofoten Sjøprodukter vurdering kan være av avgjørende betydning for 
vurderingen av akvakulturområdet. Lofoten Sjøprodukter mener kommunen ut fra dette er pliktig til 
å se bort fra denne fremstillingen ved sin saksbehandling.  
 
Statsforvalteren finner grunn til å imøtegå Lofotens Sjøprodukters anførsler i denne saken. 
 

Gyteområder  
Fiskeridirektoratet har i brev av hhv. 29.03.22 og 04.04.22 tatt stilling til anførslene i Lofotens 
Sjøprodukters brev av 31.03.22, og kommet til at det ikke er grunnlag for å endre vurderingen av 
Breisundets verdi som gyteområde og områdets økologiske funksjon. De har redegjort for hva som 
pr. i dag er den best tilgjengelige kunnskapen.  
 
Statsforvalteren har ingen merknader til Fiskeridirektoratets vurdering på dette punkt. Vi bemerker 
at vi heller ikke under samordningen av statlige innsigelser til kommuneplanforslaget fant grunnlag 
ut fra gjeldende kriterier, slik de bl.a. framgår av vedlegg til daværende Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17, for å avskjære Fiskeridirektoratets innsigelse. Vår 
vurdering var at den rettidige fremmet innsigelsen fra direktoratet var tilstrekkelig begrunnet i 
nasjonale eller vesentlige regionale interesser tilknyttet bærekraftig forvaltning av fiskebestander, jf. 
pbl § 5-4 første ledd. Det forelå heller ingen innsigelser til foreslått akvakulturområde som var 
motstridende. Snarere var tilfellet det motsatte. Innsigelsene fra Fiskeridirektoratet og 
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Statsforvalteren var, selv med noe ulik faglig tilnærming, sammenfallende når det gjelder betydning 
av områdets økosystemfunksjon, og da ut fra abiotiske og biotiske egenskaper og interaksjoner 
mellom dem. 
 

Sjøfugl 
Lofoten Sjøprodukter hevder med bakgrunn i notat datert 05.11.18 fra Akvaplan Niva at 
Statsforvalteren har gitt gale faktiske opplysninger i vårt høringsbrev av 18.02.22. Fra 
advokatfirmaets brev gjengis følgende: 
 

«På s. 3- 4 i brevet knytter Statsforvalteren kommentarer til sjøfuglbestandene nær 
lokaliteten i Breisundet. Akvaplan NIVA utarbeidet, på oppdrag fra LSP, en rapport om sjøfugl i 
Breisundet, datert 5. november 2018. Den ble da presentert for Fylkesmannen og er også sendt inn 
i forbindelse med høringen der den er inntatt som bilag til vårt brev av 18. februar 2022. 
Rapporten fra Akvaplan NIVA tar utgangspunkt i de samme opplysningene som Statsforvalteren 
legger til grunn om sjøfuglbestandene og foretar en konkret gjennomgang av den betydning 
etableringen av akvakultur i Breisundet sannsynligvis vil ha for sjøfuglen. Rapporten konkluderer 
med at sjøfuglene ikke vil påvirkes av virksomheten ved anlegget, men den kan påvirkes noe av 
båttrafikk til og fra anlegget. Det anbefales derfor å ta hensyn til dette ved valg av båtrute ut til 
anlegget. Det er for øvrig båttrafikk i området i dag uten at det er lagt restriksjoner for ferdselen 
nær områder med mye sjøfugl.  

Etter vår oppfatning er Statsforvalterens fremstilling av faktum om sjøfugl mangelfull og 
misvisende når det verken tas hensyn til, eller redegjøres for, de opplysninger som fremkommer i 
rapporten fra Akvaplan NIVA.» 

 
Statsforvalteren ser grunn til å presisere at vår innsigelse er knyttet til inngrep, forringelse og tap av 
viktige habitat for truede sjøfuglarter. Området Breisundet er ett av de viktigste sjøfuglområdene i 
Saltenregionen. Dette skyldes selvfølgelig hekkebestandene på omkringliggende øyer og holmer, og 
ikke minst det økosystemet Breisundet representerer. Verdiene her er knyttet til naturtypene i 
området (tareskog og skjellsand) og de abiotiske forholdene i sundet, så vel som artene tilknyttet 
dette området. Vurderingen og vektingen av naturområdet fremgår eksplisitt av vår innsigelse, jf. 
bl.a. henvisning til T-2/16 kap. 3.6 kulepunkt 7 om A- og B-lokaliteter etter DN-håndbok 19 og 
kulepunkt 11 om truede arter og deres leveområder. 
 
Skjellsand danner habitat som ofte har rik bløtbunnsfauna, og som fungerer som gyte- og 
oppvekstområder for flere fiskearter. Flatfiskyngelen trekker mot sand- og mudderbunn, som både 
gir dem beskyttelse og mat. Denne naturtypeforekomsten finnes i store deler av det foreslåtte 
akvakulturområdet. Tareskoger finnes helt sør i området, samt vest for akvakulturområdet. Tareskog 
regnes som spesielt produktive økosystemer med stor artsrikdom. Sammen med små alger som 
vokser på bunnen og tarestilkene danner taren selv et variert habitat for mange arter mosdyr, 
svamper, tanglus, tanglopper, børstemark, snegl, muslinger, krabber, hummer og mange fiskearter. 
Yngel av torskefisk har en tydelig preferanse for ålegrasenger eller bunn bevokst med ulike typer 
tang og tare der ålegrasenger mangler. Tareskogen har en grunnleggende betydning for det 
assosierte plante- og dyresamfunnet. Det er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og 
beiteplass for fisk.  
 
Tareskoger og skjellsand danner viktige næringsområder for flere sjøfuglarter, for eksempel ærfugl, 
teist og skarv. Disse artene er eksempler på kystbundne dykkende sjøfugl med strenge krav til 
avstanden mellom hekkeplassen og næringssøksområdene.  
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Områdets betydning som leveområde for de store sjøfuglforekomstene, som tross alt er registrert i 
eller i umiddelbar nærhet til Breisundet, taler sterkt mot virksomheter som kan forringe selve 
habitatet og bruken av dette. Negative påvirkninger vil i høyeste grad også gjelde for hekkende fugl i 
nærområdet som foretar næringssøk i sundet. Breisundet vil dessuten kunne oppfylle flere av 
sjøfuglers habitatkrav ved andre tider av året. 
 
Statsforvalteren finner det både overraskende og merkelig at Lofoten Sjøprodukter ved Sands 
Advokatfirma hevder at vår fremstilling av faktum om sjøfugl er mangelfull og misvisende all den tid 
det kun vises til et notat som utelukkende gjør vurderinger av akvakulturvirksomhetens direkte 
påvirkninger av fugl på reir. Det er ikke i notatet gjort nærmere vurderinger av områdets betydning 
som næringsområde og sjøfuglers bruk av sjøområdene i sundet for øvrig.  
 
Statsforvalteren påpeker, som for så vidt også omtalt innledningsvis i notatet fra Akvaplan Niva, at 
kunnskapsmangelen er stor når det gjelder oppdrettsanleggs effekter på fugl. En litteraturstudie fra 
NINA (NINA-rapport 1199) påpeker at gjennomførte studier indikerer klart at forstyrrelser både fra 
etableringsfasen og driftsfasen kan påvirke både fugler og marine pattedyr negativt. Den viktigste 
faktoren her synes å være at artene fortrenges fra deres optimale områder, enten disse er for 
næringssøk, myting, hekking/yngling eller kvile/overnatting. Statsforvalteren har i sin innsigelse 
fokusert på Breisundets funksjon som naturområde, og akvakulturvirksomhetens fortrengsel av 
sjøfuglene fra deres optimale nærings- og leveområde. Innsigelsen er på ingen måte begrenset til 
kun å gjelde påvirkninger av selve hekkeplassene slik Lofoten Sjøprodukter synes å hevde.  
 
Forstyrrelser av hekkeplasser 
Selv om Statsforvalterens innsigelse er knyttet til områdets økosystemfunksjon, finner vi grunnlag 
for å komme med noen merknader til vurderingene av forstyrrelser på hekkeplassene. Det er 
innledningsvis grunn til å understreke at effekten av forstyrrelser ikke alltid er like lett å observere, 
og om disse påvirkningene, som ikke vises som fluktrespons eller unnvikelser, kan ha uheldige 
langtidsvirkninger. Eksempler på slike lite observerbare endringer er økt hjertefrekvens og økt 
fysiologisk stressnivå. Akvaplan Ninas notat tar i liten grad stilling til denne problematikken. 
 
Videre er det knyttet usikkerhet til selve virkningene av aktivitet ved anlegget og båttrafikken ved 
reirlokalitetene. Selv om det er gjort en gjennomgang av enkeltarter, vil det være en viss usikkerhet 
knyttet til virkningene. Dette er i liten grad drøftet i notatet. Det er flere faktorer som kan påvirke 
graden av forstyrrelser, deriblant topografi, vegetasjon, eksisterende forstyrrelser og 
tilvenning/habituering. Schei (2014) forslo å bruke en avstand på 700 meter som buffer, for å hindre 
fluktresponser hos ærfugl (på vakt, svømmer unna, dykker eller flyr unna). I tilfellet Breisundet vil 
flere hekkelokaliteter for ærfugl ligge i en kortere avstand fra anlegget enn denne anbefalte 
avstanden. Det er ikke synliggjort hvilke forhold som i ligger til grunn for Akvaplan Nivas konklusjon 
om at en avstand på 250 meter til anlegget er akseptabelt.     
 
Ut fra den usikkerheten vi her snakker om, og at området er åpent og relativt flatt, er det ikke uten 
videre grunnlag for å konkludere med at virkningene er såpass marginale som det hevdes i notatet. 
Statsforvalteren påpekte i vår innsigelse at «Når det gjelder ev. usikkerhet med tanke på 
akvakulturanleggs virkning på fugl, finner Statsforvalteren at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, 
vil måtte tillegges avgjørende vekt i denne sak».  
 
Føre-var-prinsippet i § 9 har til hensikt å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet i tilfeller 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltak kan ha for naturmiljøet. 
Usikkerheten tilknyttet virkningene på selve hekkingen i området vil måtte vurderes, og etter vårt 
syn vektlegges tungt. Dette blant annet ut fra områdets verdi som leveområde for fuglene.    



  Side: 4/4 

Lofoten Sjøprodukters anførsler har etter vår vurdering begrenset relevans, da rekkevidden av de 
faglige vurderingene er svært snever. Statsforvalteren finner ikke grunnlag for å endre våre tidligere 
vurderinger eller den inngitte innsigelsen til forslag om å avsette område for akvakultur i Breisundet. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug E. Knutsen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Tore Vatne  
seksjonsleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 

FISKERIDIREKTORATET    
SANDS ADVOKATFIRMA DA AVD BERGEN    
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Uttalelse til deler av kommuneplanens arealdel for Bodø - Bodø kommune 

Statsforvalteren i Trøndelag er av Kommunal- og distriktsdepartementet den 21. februar 2022 

oppnevnt som settestatsforvalter for deler av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune.  

 

Settestatsforvalteren gir uttalelse til følgende avgrenset område i kommuneplanens arealdel: 
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Landbruk  

Rønvikjordene 

Det foreslås en endring fra et ensformig bebyggelsesformål (offentlig/privat tjenesteyting) til et 

kombinertformål (næring/tjenesteyting/idrettsformål) på Thalleåkeren, samt en endring fra 

næringsbebyggelse til LNFR på BN. Etter det vi forstår, muliggjøres sistnevnte blant annet på grunn 

av at det vil bli gjort tilgjengelig store arealer til næringsbebyggelse på Langstranda og på Hernes.  

 

Det fremgår av planmaterialet at jordvernet står sterkt i Bodø. Ut fra føringer om et betydelig 

skjerpet jordvern de senere årene, er det positivt at kommunen er så tydelig i sine standpunkt når 

det gjelder bruken av jordbruksareal til utbyggingsformål. Vi merker oss vurderingene av at 

Thalleåkeren har større verdi som jordbruksareal enn arealet som i dag er avsatt til 

næringsbebyggelse. Vi kjenner ikke historikken bak gjeldende arealbruksavklaring for Thalleåkeren, 

men legger til grunn at den foreslåtte endringen ikke gir behov for nytt areal til tjenesteyting som 

igjen kan gi press på arealer andre steder. Det er også viktig at arealet gis en god utnyttelse. En 

løsning med tilbakeføring av begge arealene hadde selvsagt vært det ideelle. Vi oppfatter imidlertid 

at kommunen er svært restriktiv i bruken av jordbruksareal til andre formål. Den foreslåtte 

løsningen vurderes samlet sett som god, særlig i et langsiktig perspektiv. Thalleåkeren er avgrenset, 

mens BN er en del av et større sammenhengede jordbruksareal uten bebyggelse. En 

næringsutbygging på BN kunne fort ha generert økt press for ytterligere utvidelser på 

jordbruksarealene videre østover. Den foreslåtte tilbakeføringen sikrer dermed muligheten til å la 

vegsystemet fungere som en klar og langsiktig grense mellom utbyggingsområdene og LNFR-

områdene. 

 

Etter en samlet vurdering har vi ikke avgjørende innvendinger til formålsendringen på Thalleåkeren, men 

legger til grunn at området gis en god utnyttelse. Bodø kommune har gjennom å tilbakeføre BN tatt ansvar 

for å ivareta jordressursene i et langsiktig perspektiv, noe som er positivt. Settestatsforvalteren støtter 

derfor klart opp om endringen fra nærings- til landbruksformål.  

 

Skålvollen  

Ut fra føringer om et skjerpet jordvern, er det positivt at jordbruksareal ved Skålvollen endres fra 

grønnstruktur til LNFR-område. Dette gir en tydeligere sikring og forutsigbarhet for hva arealene 

faktisk skal brukes til.  

 

Øvrige områder 

Vi har ingen landbruksfaglige merknader til de øvrige arealbruksendringene innenfor det området vi 

er bedt om å avgi høringsuttalelse for.  

 

Merknader til bestemmelsene 

Bestemmelse om bevaring av matjord: Innholdet i bestemmelsen som sikrer bevaring av matjord er 

uendret fra gjeldende kommuneplan. Gjenbruk av matjord skal knyttes til nydyrking, jordforbedring 

eller andre jordbruksformål. 

 

I kunnskapsgrunnlaget til ny nasjonal jordvernstrategi, NIBIO-rapport VOL. 7 | NR. 72 | 2021 

Jordvernets begrunnelser, er det lagt et utvidet jordvernbegrep til grunn, som også omfatter 

jordsmonnet som substans. I lys av dette er det viktig å søke løsninger som ivaretar hele 

jordressursen – og ikke bare matjordlaget (A-sjiktet). Vi vil derfor fremme faglig råd om at det skal 

vurderes å erstatte med nytt jordbruksareal etablert på ikke dyrkbar jord, slik at det totale arealet 

med dyrka og dyrkbar jord opprettholdes. En slik jordflytting betinger flytting av både A- og B-sjiktet. 

Dette kan eksempelvis være aktuelt ved utbygging av Thalleåkeren.  
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Videre er det krav om at det i reguleringsbestemmelsene for kommende reguleringsplaner skal 

kreves en godkjent plan for disponering av matjord sammen med søknad om tiltak. Statsforvalteren 

fremmer faglig råd om at en slik matjordplan skal følge med reguleringsplanen når den sendes på 

høring. Det gir et bedre beslutningsgrunnlag, med bl.a. informasjon om aktuelt mottaksareal og 

konkret hvordan det kompenserende tiltaket er tenkt gjennomført. Vi har erfart at det er 

hensiktsmessig for gjennomføringen av det kompenserende tiltaket at dette er avklart i forkant av 

planvedtak.  

 

Effektiv arealbruk:  

Parkering: Reguleringsbestemmelse 3.2.1 angir krav til antall parkeringsplasser for ulike formål 

innenfor ulike soner. Både minimum og maksimumskrav. § 3.2.3 angir dokumentasjonskrav for 

parkeringsløsning, inklusive krav til vurderinger av potensiale for sambruk. Dette er hensiktsmessig. 

For å sikre en effektiv arealbruk, og derigjennom redusere presset på omkringliggende landbruks- 

og naturområder, er det også viktig at bruken av bakkeareal til dette formålet begrenset. Dette er 

gjort for bolig, kontor, forretning/kjøpesenter og tjenesteyting/serviceformål. Her er det til dels svært 

restriktive føringer for overflateparkeringen.  

 

§ 3.6 angir føringer for annen parkering; til helsebygg, barnehage, skole, universitet/høyskole, 

idrettsanlegg, kulturinstitusjoner/forsamlingslokaler etc. Formålene tatt i betraktning bør det også 

her søkes arealeffektive parkeringsløsninger. Vi har derfor et faglig råd om å begrense bruken av 

bakkeareal også til disse arealformålene. Parkering under terreng i parkeringshus bør være 

hovedregelen. For eksempelvis sone A bør kun en svært begrenset del av tomta/utbyggingsområder 

tas i bruk til parkeringsformål.  

 

Boligtetthet og utnyttelsesgrad: Vi oppfatter at Bodø over tid har vært opptatt av å skape et kompakt 

sentrum. Vi merker oss imidlertid at for både boligtetthet og utnyttelsesgrad er det primært tatt inn 

maksimumskrav i bestemmelsene. For å faktisk sikre en utbygging som planlagt, anbefaler vi at det 

også tas inn minimumskrav til boligtettheten og utnyttelsesgraden for andre arealformål. Krav til 

utnyttelsen er gitt i form av %-BYA. Dette gir føringer for utbyggingens fotavtrykk, men ikke volum 

for øvrig. Man kan da potensielt ende opp med bygningsmasse med stort grunnplan, men kun i én 

etasje. Vi fremmer derfor faglig råd om at det stilles minimumskrav til boligtettheten og 

utnyttelsesgraden til andre arealformål, og da som krav til %-BRA for sistnevnte. 

 

Klima og miljø 

Klima og miljøavdelingen har ingen merknader til områdene som endres til LNF(R) eller til område 

GF (friområde). Heller ikke til område BIA (fremtidig idrett). 

 

Et område tidligere avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg på Vollsletta er endret til tjenesteyting. 

Vi har heller ikke merknader til det, vi ser ikke at de hensynene vi skal ivareta blir uheldig berørt. 

 

BKB 83 - Rønvikjordene 

Arealene har verdi som trekk- og hekkeområde. Som konsekvensutredningen også sier vil 

omdisponering fra næringsbebyggelse til landbruksformål være positivt for naturmangfoldet, og for 

friluftslivet her, mens endring fra offentlig/privat tjenesteyting til et annet bebyggelsesformål ikke vil 

gi vesentlig endring fra eksisterende kommuneplan.  

 

Området BKB 83 er omkranset av veganlegg, og ligger inn mot øvrig bebyggelse. Med eksisterende 

busstopp og gang og sykkelveger ligger det her til rette for videre utvikling som en del av 

byutviklingsområdet. Siden BKB 83 fortsatt også foreslås til tjenesteyting minner vi om at området er 

støyutsatt, og at det ved regulering til eventuelt støyfølsomt formål må foretas støyutredning 
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inkludert avbøtende tiltak. Erfaringsvis er også områder med mye trafikk og støy utsatt for 

luftforurensning, noe som må utredes ved regulering.  

 

Industri går også inn under arealkategorien næring, vi ser ikke at dette er vurdert nærmere i 

planmaterialet. Vi gir et faglig råd om at det tydeliggjøres bedre i bestemmelser og i 

planbeskrivelsen samt eventuelt i den overordnede konsekvensutredningen hva som ligger under 

begrepet næring i område BKB 83, samt at det foretas eventuelle nødvendige tilleggsvurderinger 

med hensyn på tilgrensende bebyggelse samt øvrige foreslåtte arealformål innen BKB 83. Det er 

også utydelig ut fra konsekvensutredningen om det tenkes kontorarbeidsplasser her, i så fall må det 

vurderes opp mot kollektivdekningen i området. 

 

Det er registrert fremmede arter i naturbase. Området bør undersøkes ved regulering og det bør 

utarbeides handlingsplan med tiltak for å bekjempe disse.  

Temaet fremmede arter kan med fordel tydeliggjøres i bestemmelsene til KPA, for å synliggjøre at 

dette må undersøkes og hensyntas i det meste av reguleringsplanarbeid. 

 

BKB 97 

Ingen merknader til de fagområder vi skal ivareta. 

 

Helse og omsorg og Barn og unge.  

Ny kommuneplan innebærer noen endringer i arealformål innenfor området settestatsforvalter skal 

vurdere, og det er ingen merknader til disse. Det er også en rekke endringer i bestemmelsene, både 

i § 13 for sentrum bydel, og ikke minst i fellesbestemmelser, hvor endringene gir virkning også for 

sentrumsområdet. Det er ingen merknader til endringene innenfor § 13 (som har sentrum bydel 

som virkeområde), men vi har noen innspill til fellesbestemmelsene, og betydningen disse har for en 

byutvikling som også skal ivareta folkehelse og oppvekstvilkår. 

 

Gjennom arealplanleggingen tas beslutninger om utforming av de fysiske rammer vi lever våre liv 

innenfor. Dette har igjen direkte betydning for hverdagsvalg, adferd, og hvordan vår helse og 

utvikling påvirkes av nærmiljø- og bokvalitet. Arealplanleggingen er derfor en viktig arena for 

folkehelsearbeid, for å påvirke barn og unges oppvekstvilkår, for å bidra til et mest mulig tilgjengelig 

og universelt utformet nærmiljø, samt for utviklingen av et aldersvennlig samfunn. 

 

Kommunen viser til at det ønskes en mer kompakt bebyggelse innenfor Byutviklingsområdet. Et økt 

press på arealene, vil samtidig gi behov for å vekte at fortetningen ikke skal gå på bekostning av 

bokvalitet, folkehelse og oppvekstvilkår. Samtidig kan fokus på byutvikling og kvalitet i sum gjøre 

Bodø til en bedre by å bo og vokse opp i, da forutsatt at bo- og nærmiljøkvalitet ikke forringes.  

 

§ 4 inneholder bruk av soner og gradering av krav til uteoppholdsareal, noe som er en fornuftig 

løsning. Det er positivt at det tas inn krav om minimum antall soltimer. 

 

§ 5 har flere bestemmelser som kan bidra til fortetning med kvalitet. Formuleringene viser god 

intensjon og legger føringer, men er noe generelle. For eksempel kan kommunen for konkretisering 

vurdere å ta inn et krav om at boenheter ikke skal være ensidig belyst fra nord eller øst. Spesielt kan 

dette være viktig for ettroms leiligheter.  

 

Støy: 

Flyplassen/Flystasjonen er en dominerende støykilde, men vil påvirker sentrumsområdet i mindre 

grad etter flytting. Ellers vil det i en by være trafikkstøy som dominerer. Støysonekart ligger som 
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temakart, men det er noe ufullstendig tegnforklaring. Det bør klart fremgå hvilket/hvilke 

støyparametere som illustreres i kartet, samt hvilke støygrenser som er benyttet.  

En svakhet er at støysoner for kommunale veier i sentrum ikke er tatt med, noe som kan gi et skjevt 

bilde av hvor det er trafikkstøy. Uavhengig av dette er bestemmelsene også styrende og gir i § 1.7.2 i 

praksis et utredningskrav ved etablering av støyømfintlig bebyggelse i områder med antatt støy over 

nedre grenseverdi for gul støysone.  

 

§§ 1.7.1 og 1.7.2 er oppdatert i tråd med T 1442/2021, og til dels er det brukt formuleringer direkte 

fra retningslinjen, noe som gir disse juridisk bindende effekt. Dette er forventet, men vi vil samtidig 

gjøre oppmerksom på følgende formulering: «For hver enhet skal minst et soverom og minst halvparten 

av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side.» 

 

Dette betyr at kommunen likestiller boenheter i gul og rød støysone, og dermed stiller strengere 

krav til plassering av rom mot stille side i gul støysone, enn hva T-1442/2021 legger opp til. 

Kommunen viser med dette at den vil prioritere støyforholdene i og ved folk sine boliger. 

 

Vi gjør også oppmerksom på at § 11.2.1 om hensynssone H210 kun forbyr støyømfintlig bebyggelse i 

rød støysone for områder avmerket i temakartet, og at det derfor er en åpning for slik bebyggelse i 

rød støysone fra veitrafikk på kommunal veg. Hvis dette er med hensikt, bør kommunen vurdere å ta 

inn krav om at boenheter med fasade i rød støysone, skal ha gjennomgående planløsning.  

 

Siste ord i følgende setning bør endres fra vurderes til beregnes: «Dersom planområdet ligger i gul 

eller rød støysone og i tillegg er utsatt for støy fra flere kilder skal samlet støybelastning vurderes.» Dette 

vil være i tråd med forventningene om beregning av samlet støybelastning i områder hvor støysoner 

fra ulike kilder overlapper, jf. at det i veileder til T 1442/2021 vises til ny metode for beregningen. Det 

er positivt at kommunen i retningslinje til § 1.7.1. legger en føring om at støygrenser skal reduseres 

med 3 dB i flerkildeområder. Siden Bodø har jernbane og flyplass nært sentrum, er dette et relevant 

tema. 

 

§ 1.7.2. om utredningskrav gir et noe skjevt inntrykk ved å omtale Byutviklingsområdet. Det kan like 

gjerne være behov for støyutredning utenfor Byutviklingsområdet, hvis boliger, skole eller 

barnehage planlegges i nærheten av vei. Studier har vist at opplevd støyplage er større for de som 

utsettes for trafikkstøy utenfor, enn innenfor byområder. 

 

Samfunnssikkerhet 

Aktuelle temaer er tatt inn i ROS-analysen, samt at den peker til kommunens helhetlige ROS, som er 

oppdatert og utfyller kommuneplanens ROS. Ingen ytterlige merknader. 
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Settestatsforvalterens konklusjon   

 

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. For bestemmelsene om bevaring av matjord bør det også vurderes krav til jordflytting, 

som ivaretar både A- og B-sjiktet og flytter det til et areal som ikke er dyrkbart.  

2. Bruken av bakkeareal til parkering bør også begrenses for formålene nevnt i § 3.6.  

3. Det bør stilles minimumskrav til boligtettheten og utnyttelsesgrad for andre arealfromål, 

og da som krav til %-BRA for sistnevnte.  

4. Det bør tydeliggjøres bedre i bestemmelser og i planbeskrivelsen samt eventuelt i den 

overordnede konsekvensutredningen hva som ligger under begrepet næring i område 

BKB 83. 

5. Det bør tydeliggjøres bedre i bestemmelser og i planbeskrivelsen samt eventuelt i den 

overordnede konsekvensutredningen hva som ligger under begrepet næring i område 

BKB 83, samt at det foretas eventuelle nødvendige tilleggsvurderinger med hensyn på 

tilgrensende bebyggelse samt øvrige foreslåtte arealformål innen BKB 83. Det er også 

utydelig ut fra konsekvensutredningen om det tenkes kontorarbeidsplasser her, i så fall 

må det vurderes opp mot kollektivdekningen i området. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Trude Mathisen (e.f.) 

seksjonsleder 

Kommunal- og justisavdelingen 

 Tor Sæther 

seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Saksbehandlere: 

Klima og miljø: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 92 18 

Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 

Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 

Oppvekst og Velferd, Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

 

 

 

 

 



Fra:  Steinar[stenordv@online.no]
Sendt:  20.02.2022 23:31:53
Til:  Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi:  Frank Storteig[frank@storteian.com];
Tittel:  Vedr kommuneplan arealdel innspill

Viser til kommuneplanens arealdel som er ute på høring.
På Myklebostad bør hensynssone landbruk (h 510) utvides sør vest over slik at all 
faktisk dyrka mark kommer inn under hensynssone landbruk.

Mvh

Steinar Nordvik 
Tlf 97579824



Fra: Steinar[steipe@online.no]
Sendt: 19.02.2022 12:45:28
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: 
l.steinsrud@gmail.com[l.steinsrud@gmail.com];kenneth.iversen@wideroe.no[kenneth.iversen@wideroe.n
o];
Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2022-2034 

Til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 BODØ.
 
Viser til høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034.  Jeg har følgende 
innsigelse/kommentarer for Gnr 11 Bnr 3, Kjelbotn, Landegode:
 
I gjeldende arealplan er det avsatt område til fritidsbebyggelse (H?) på 11/3.  Dette området er i 
høringen foreslått tatt bort og erstattet med LNFR spredt fritidsbebyggelse.  Da området består 
av mye myr, bør området heller utvides og omfatte hele bebyggelsen på 11/3 og 11/4 etc. 
Kjelbotn.  I planforslaget opplyses det at ikke er ønskelig å legge til rette for utbygging av 
fritidsboliger i områder uten eksisterende infrastruktur.  Til informasjon har det bodd folk på 
Landegode fra steinaldertiden (jfr. Bodin Bygdebok), og hvor båten var det viktigste 
framkomstmiddelet.  Bosettingen på Nord-Landegode telte i gammel flere 10-talls personer, og 
man klarte seg utmerket med vann fra elver, fjøs og utedo uten at naturen tok skade av det.   I 
tillegg hadde gårdene husdyr.  Denne delen av øya ble fraflyttet på 1950/60 tallet.  Siden den 
gang har det ikke vært fastboende eller noen form næringsvirksomhet, landbruk etc.  I de siste 
15-20 årene har heller ikke noe av eiendommen vært brukt som beiteområde.  Bolighusene er 
nå fritidshus og opp gjennom årene er det bygget fritidsboliger.  Ser ut som øvrig areal på 11/3 
og 11/4 etc. er merket LNFR-område.
 
KONKLUSJON:
1.    Område for spredt fritidsbebyggelse i planforslaget på Gnr 11 Bnr 3 opprettholdes og 
utvides slik at det omfatter eksisterende bebyggelse på Kjelbotn (området for fritidsbebyggelse 
som kommunen har avsatt i gjeldende arealplan består av mye myrterreng og kan utnyttes i 
mindre grad).  I dag er det 5/6 fritidsboliger på Kjelbotn som er skilt ut av 11/3 og 11/4.   11/3 
har et totalt areal på ca. 1945 mål.  Det vises forøvrig til planforslaget for Ramsvik.  Grunneiere 
Leif Steinsrud og Kenneth Iversen på vegne av Bente Pedersen har gitt sin tilslutning til denne 
mail.
2.    Vedlagt følger skisse fra kommunekart.com med inntegnet område som ønskes avsatt til 
område med spredt fritidsbebyggelse i arealplanen 2022-2034
 
Kopi mail til aktuelle grunneiere:
Leif Steinsrud 
Kenneth Iversen/Bente Pedersen
 
 



Mvh 
Steinar Pedersen
Matti Aikios vei 9
8019 BODØ
Tlf. 980 56401
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220220 innspill kommuneplanens arealdel 
Steinar Skogstad 
Vebjørn Tandbergsvei 8 
8076 Bodø 
 
 
Bodø kommune, Byutvikling, 
Postboks 319, 
8001 Bodø 
 
Sendt pr. epost:  postmottak@bodo.kommune.no 

Bodø, den 20. februar 2022 
 
Innspill til forslag til kommunedelplanens arealdel, saksnummer 2020/5962 
 
Jeg viser til at et forslag til kommuneplanens arealdel nå ligger ute til høring. Samtidig er det 
lagt fram et forslag til kommunedelplan for Hernes. Jeg tar oppfordringen til deltakelse i 
debatten og sender derfor noen merknader.  
 
Jeg har søkelys på utviklingsmulighetene vest på halvøya (vest for rv 80). Her ligger eller 
kommer tyngden av fylkessenterets fellesfunksjoner i Bodø de neste tiårene. Arealdelen og 
Hernes-planen vil bestemme strukturen og helheten både i bydelene Sentrum og Rønvik, men 
også koblinger og hensyn til resten av Bodø.  
 
Jeg sender to separate innspill som berører denne helheten. Jeg bruker det samme «bakteppet» 
for mine betraktninger, se vedlegg. 
 
Noen merknader til kommunedelplanens arealdel 
 
1) Bykjernen og Stormyra skal etter planforslaget utvikles videre. Det er bra! Bykjernen er 

tilført nye kvaliteter, men tilbud og mangfoldet er svekket. Vi ser at en stadig mer 
dominerende boligbygging kan fortrenge andre byfunksjoner. Bykjernen framstår likevel 
som Bodøs bysentrum i mange sammenhenger. Denne posisjonen kan delvis 
opprettholdes gjennom satsing på målrettede fellesskapsløsninger.  

2) Vintersituasjonen bør vektlegges på fellesarealene.  I Bykjernen etterlyses isfri gange på 
langs og tvers i hovedgatene, f.eks. sammenhengende fra parkeringen i kvartal 99, rundt 
Raddison og oppover Storgata. Foreslåtte nye parkeringskrav fører til at beboerne opptar 
en større del av eksisterende plasser. Frikjøpsordningen – og det økonomiske grunnlaget 
for nye parkeringsplasser - kan bli borte. Dette vil uten tvil påvirke tilgjengeligheten for 
besøkende.   

3) Stormyra foreslås avsatt til sentrumsformål på linje med bydelsentrene. Stormyra er nå 
Bodøs foretrukne møte og samlingssted på dagtid.  Området har et variert innhold med 
handel, tjenesteyting og et rikt aktivitetstilbud. Biltilgjengeligheten er svært god. Du kan 
gå tørrskodd gjennom store deler av området, sommer som vinter. Her er også 
knutepunktet for kollektivtilbudet. Stormyra ligger nært befolkningstyngdepunktet i dag 
og i framtida.  

mailto:postmottak@bodo.kommune.no


4) Det er potensial for større trivsel og videre utvikling omkring City Nord, Trekanten og 
Bodø Spektrum. Dette bør utnyttes i et langsiktig perspektiv til beste for bybrukerne. 
Funksjonene bør knyttes bedre sammen, f.eks. gjennom gangbru(er) over Gamle Riksvei. 
I naboskapet kan det med fordel legges inn flere boliger.  

5) Det bør vurderes en idemessig gjennomgang av mulighetene for å utvikle Bykjernen og 
Stormyra til et sammenhengende bysenterområde på lang sikt (mot 2050). Langs Gamle 
Riksvei ligger allerede interessante fellesfunksjoner og et klar potensial for en bymessig 
transformasjon.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Steinar Skogstad 
 
 
Vedlegg: Et felles bakteppe. 
 
 
 
 
  



Vedlegg 
Kommuneplanens arealdel / kommunedelplan Hernes 
Et felles bakteppe og noen overordnede hensyn 
 
Bystrukturen må bygges i et langsiktig perspektiv. Først da kan man finne løsninger som 
over tid oppfyller bærekraftsmålene. Planhorisonten blir lang. «Bodø 2075» kan være en 
passende innramming av målbildet. Aller viktigst er det at rullebanen snart flyttes og dermed 
gir plass til et bærekraftig bysamfunn for de neste generasjoner, utviklet i sammenheng over 
tid. 
 
Bydel Sentrum og Hernes skal betjene hele Bodø og regionen. I dag bor det mer enn 30 000 
mennesker øst for Skjæringa og nord for Bratten. Dette bosettingsmønstert vil ikke endres noe 
særlig de neste tiårene.  
 
Sentrumsområdet bør synliggjøres mer tydelig i bybildet. Nye kvaliteter er bygd opp i 
bykjernen bl.a. omkring Stormen, med nærliggende nye spise- og utfartssteder og noen 
oppgraderte fellesområder. Det er kommet til flere nye bybeboere. Men mangfoldet, 
tjenestetilbudet og handelen er svekket. Biltilgjengeligheten oppleves som dårlig. Noen større 
byggeprosjekt stenger for utsikt, tar sola fra gateløp og gir vinden større fart. De bidrar 
sjeldent positiv til bymiljøet. Den massive boligbygging kan fortrenge andre byfunksjoner. 
Bykjernen er i økende grad blitt en «soveby». Foreliggende planer tyder på at dette bildet 
forsterkes.   
Stormyra ligger i det geografiske tyngdepunktet der kollektivlinjene møtes, tilgjengeligheten 
er god både med bil, gange og sykkel. Handelen, tjeneste- og aktivitetstilbudene er 
velutviklet, Folk kan stort sett bevege seg innomhus hele året. Derfor har Stormyra i økende 
grad overtatt bykjernens rolle som Bodøs viktigste møte- og samlingssted.  
 
Det er potensial for forbedringer både i bykjernen og på Stormyra. Kanskje man også kan 
tilrettelegge for at disse to senterområdene vokser mot hverandre langs Gamle Riksvei til et 
sammenhengende Bodø sentrum 2050? 
 
Det kan ventes en lavere vekst det neste tiåret. Aldersfordelingen blir utfordrende med bl.a. 
færre barn, ungdom og yrkesaktive og langt flere eldre. Samtidig svekkes noe av 
byfundamentet gjennom bl.a. avslutning av kampflybasen, større byggeprosjekt m.m. 
Behovene, viktige drivkrefter og tempoet i byutviklingen påvirkes tilsvarende. Ei tid framover 
kommer derfor ting til å gå noe saktere enn før. Bare en målrettet og offensiv bypolitikk kan 
opprettholde og løfte Bodøs nasjonale rolle og posisjon. Først og fremst trenger Bodø nye 
basisarbeidsplasser som leverer varer og tjenester ut av byen. Hvor ble det forresten av 
Luftforsvarets ledelse som Stortinget bestemte skulle samles i Bodø?  Kanskje bør det også 
aktivt legges til rette for større innvandring og konkret belønne arbeidspendlere fra inn- og 
utland som bosetter seg i byen? 
 
 
Bodø, den 20.02.2022. SS.



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Stig Kletteng 

 

Navn: Stig Kletteng 

Adresse: Hjartliveien 8D, 8011 Bodø 

Epost: stigkletteng@hotmail.com 

Dato: 19.02.2022 11:56:52 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttalelse:  

Vi ble i helga gjort oppmerksom på foreslåtte endringer i kommuneplanen for områder på Odereid 

og Kletteng (Solbakken). Dette er planer vi ikke har vært kjent med tidligere. 

Vi ønsker å stoppe planen for området på Kletteng, av følgende grunner: 

• Deler av dette området går inn på areal eid av Frode Kletteng Gnr 210 Bnr 2. 

• Tilgang til området går gjennom arealer eid av Stig Kletteng Gnr 210 Bnr. 1 og Frode Kletteng 

Gnr 210 Bnr 2. Ingen ønsker om vei gjennom disse tomtene. 

• Området Kletteng/Haukåsen inneholder et yrende dyre- og fugleliv. 

• Det er mange historiske spor i området, fra gamle veier til bygg og rester av bygg. 

• Veien opp fra Kletteng til Solbakken er gammel, og det er fare for den kan rase ut. 

• Viser til tidligere planer for hyttefelt på Solbakken, arbeidet med i perioden 2008-2011, der 

planene ble stoppet av samme grunner. 



Fra:  Stig Skålbones[stig@skalbones.com]
Sendt:  23.02.2022 06:10:49
Til:  Postmottak Bodø Kommune;Ingvild 
Gabrielsen[postmottak@bodo.kommune.no;Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no]
Tittel:  Innspill kommuneplan

Hei.

  Etter mye om og men så kommer innspillet. Jeg klarte å åpne word 
dokumentet på første forespørsel, men senere så gikk det ikke. Fikk 
beskjed om at filen var skadet..... Heldigvis var det rolig på nattvakt, 
så jeg fikk knota ned noe....

Glemte å skrive vedleggene inn i innspillet.
Vedlegg 1. Hyttefeltet og Naturområdet ‐ skjermbilde gra naturbasen.
Vedlegg 2. Hyttefeltet og naturområdet . med fargekoder. De 2 mørkeste 
viktig og svært viktig. Rosa er område med svært lav kvalitet og imgen 
naturmangfold. Det uten farge er område med moderat kvalitet..

Når det gjelder området, så vil det som sagt bli rydda i forbindelse med 
utbyggingen. Har også planlagt en storstilt skogrydding utenfor området. 
Flere stier og åpnere landskap.

Beklager forsinkelsen
Beste hilsener fra
Stig Skålbones





INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN 
Område Bevaring av naturmiljø (H560) 
 
 MILJØDEPT. NATURBASEKART 
Områdenavn: Skålbunesodden sør 

ID: BN00103820 

Naturtype: Åpen kalkmark 

Registreringsdato: 21.07.2014 

Verdi: Svært viktig 

 
Nord for naturområdet er vi i gang med  Skålbunes hyttefelt Planidentifikasjon 2017001. Stadfestet 
31.10.2019. 
Veien inn til østre felt går gjennom naturområdet H560.  Vi  er også avhengig av kloakkavløp fra 
feltene går gjennom naturområdet.  
 Når det gjelder hyttefeltet, så kom det med i kommuneplanen og ble godkjent der i 2008. Jeg brukte 
registreringene fra Naturbasen som redskap da jeg kom med innspillene. (De første registringene av 
naturområdet ble gjort på 70-80 tallet. Andre registreringer i området startet på 30-40 tallet).  
 
Når det gjelder området, med verdi «svært viktig»?, så er deler av det gjengrodd. Om kvaliteten på 
arealet, så  er for det meste registrert som moderat  med dårlig tilstand og ca. samme størrelse på 
areal registrert som høy/svært høy med tilstand moderat og område med svært lav kvalitet med 
tilstand svært redusert.  
 De aller fleste planteregistreringer er gjort i den vestre delen, vest for «sjyelva».  Øst for «sjyelva» , 
ble det på 60 tallet sprengt en trase for kobberlinjen (den gamle telefonlinjen) 
 
Jeg er positiv for at legges til rette for å bevare natur m.m, men regner med at naturområdet  ikke 
kommer i veien for å ferdigstille hyttefeltet. 
 
Vennlig hilsen 
Stig Skålbones 
Grunneier Skålbones gnr 74 bnr 2 
     
  







Fra: Vidar E. Solvang Sæbø [visa@s-eiendomconsult.no]
Sendt: 21.02.2022 23:10:36
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Jan-Peter Ysland[jp.ysland@me.com];Mats 
Marthinussen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no];Ingvild 
Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no];
Tittel: 2020/5962 Merknad til kommuneplanens arealdel 

Hei 
Jeg håper Bodø kommune kan la denne merknaden/ønske ta del i behandlingen selv 
om det kommer en dag for sent inn.
På vegne av hjemmelshaver av eiendommen gnr/bnr. 115/2 i Bodø kommune å fremme 
forslag/ønske om utvidelse av areal avsatt til fritidsbebyggelse. Denne aktuelle delen av 
eiendommen gnr/bnr. 115/2 er delvis bebygd, men det er rom for at flere tomter skal 
kunne fradeles og utvikles.
Det er i ny kommuneplan foreslått å innskrenke arealet avsatt til fritidsbebyggelse. 
Se vedlagt merknadsdokument.
Dersom dere har spørsmål bes de rettes til undertegnede.
. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar E. Solvang Sæbø
Innehaver / konsulent
 
Mob.:   (+47) 909 92 563
Mail: visa@s-eiendomconsult.no
Web: www.s-eiendomconsult.no
 

 

mailto:visa@s-eiendomconsult.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.s-eiendomconsult.no&umid=a8be07ec-5f08-4a88-a18e-e19e1f3630ad&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-0a6f3f190d5a3139c28dffdba7483e7de9b8be71
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Bodø kommune 
Postmottak@bodo.kommune.no 
Postboks 319 
8001  Bodø 
Norge 
 
 

Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato 

2020/5962 20.02.2022 
 

Valnesfjord, 21.02.2022 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BODØ KOMMUNE 2022 - 2034  

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, ønsker vi å fremme forslag 
om: 
 

1. Primært å utvide dette området som vist på figur 3.   
2. Sekundært ønsker vi å ikke redusere areal avsatt til fritidsbebyggelse, slik at det beholdes i 

sin nåværende størrelse og fasong. I ny kommuneplan er dette arealet foreslått redusert. 
 
Det er igangsatt reguleringsplanarbeid på en annen parsell på eiendommen gnr/bnr. 115/2 i Bodø 
kommune. Det er planlagt at parallelt med reguleringsplanarbeidet for den andre parsellen, skal det 
undersøkes hvordan tiltakshaver kan utvikle dette området. En innskrenking i arealet som foreslått 
vil medføre at en slik utvikling vanskeliggjøres vesentlig.  

Figur 1 Viser aktuell parsell (merket blått) og areal avsatt til fritidsbebyggelse (merket gult) 
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Figur 2 Viser aktuell parsell (merket blått) og foreslått redusert areal avsatt til fritidsbebyggelse (merket grønt) 

Som det vises i figur 2 over er det foreslått å redusere arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse på 
den aktuelle parsellen av eiendommen gnr/bnr. 115/2. dette medfører at utvikling av dette arealet 
blir vanskelig og trolig meget kostbart. 
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Figur 3 Viser ønsket areal avsatt til fritidsbebyggelse på aktuell parsell på eiendommen gnr/bnr. 115/2 

Det er fra tiltakshaver ønske om å få tillagt et noe større areal til fritidsbebyggelse. Det som i figur 3 
er vist markert blått. Dette vil kunne føre til en bedre utvikling av området. Arealet har atkomst til 
fots fra parkeringsplass like fra RV80. 
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Figur 4 Viser parkeringsareal for hytteområdet uten kjøreatkomst. 
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Figur 5 Viser atkomst til fots over gangbro 

 
Det er i området allerede etablert fritidseiendommer. Det er parkeringsmuligheter ved RV80 for 
hyttefeltet, og derfra går ferdsel til fots på etablert stisystem. 
 
Området slik det ligger i dag har ingen annen mulighet for utnyttelse enn å fortsette den allerede 
igangsatte bruken for etablering av fritidsbebyggelse. Skogen vil være svært vanskelig å avvirke og 
hente ut fra området. Hjemmelshaver skal selv ikke drifte skogen. 
 
Med dette som bakgrunn håper vi dere tar hensyn til innspillet i arbeidet med kommuneplanen. 
Dette vil være av stor betydning for den videre utviklingen av området. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Vidar E. Solvang Sæbø 
 
Innehaver / konsulent 
Sæbø Eiendomconsult AS 
Mob.:   (+47) 909 92 563 
Mail: visa@s-eiendomconsult.no 
Web: www.s-eiendomconsult.no 

mailto:visa@s-eiendomconsult.no
mailto:visa@s-eiendomconsult.no
http://www.s-eiendomconsult.no/
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 Innspill til høringsforslag til ny arealdel av kommuneplan 2022-2034 

På vegne av Søstrene Lind AS oversendes innspill til høringsforslaget til ny arealdel av kommuneplan for 
perioden 2022-2034 (KPA).  

Innspillene er knyttet til eiendommer Søstrene Lind AS har på Tverlandet, nærmere bestemt på Kjerran       
(gnr. 69 bnr. 5) og ved Brufoten (gnr. 69 bnr. 1). 

Kjerran (gnr. 69 bnr. 5) 

I høringsforslaget er eiendommen foreslått omdisponert fra boligformål til LNFR-areal. Eiendommen/området 
inngår i reguleringsplan for Kjerran, planID 5029 vedtatt 29.03.07. Se fig. 1. 

 

Figur 1 Utsnitt av reguleringsplan for Kjerran, planID 5029, vedtatt 29.03.07 til venstre og utklipp fra nytt forslag til 
plankart for området i arealdelen av kommuneplanen 2022-2034. 

 

 

 

Bodø kommune v/Byutvikling plan 
Postboks 319 
8001 Bodø 
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
2020/5962  /Innspill høringsforslag KPA_Søstrene Lind.docx 2022-02-18 
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Søstrene Lind er ikke enig i forslaget om å omdisponere området fra utbyggingsformål til LNFR-areal med 
bakgrunn i følgende: 

• Det er brukt mye tid og ressurser på å få frem vedtatt reguleringsplan for området. Det oppleves som 
urimelig at denne nå tenkes opphevet med et pennestrøk. Nærmere begrunnelse for dette fremgår 
også av kulepunktene under. 
 

• Området kan sies å være et lunt og fint område med gode bokvaliteter. Det er landlig og med nærhet 
til gode turområder som støtter opp om god folkehelse. Gjengir noen av målsettingene fra vedtatt 
reguleringsplan: 

 «Prosjektet Kjerratunet er småhusbebyggelse i landlige omgivelser som både skal 
legge til rette for en aktiv alderdom, og gode forhold for barnefamilier». 

 «Boligområdet skal ha en del av småbrukets kvaliteter, «et småbrukskollektiv» med 
mulighet for hagebruk og samarbeid, og skal ha egne areal for dette». 

 «Det ønskes å flytte et helt tunanlegg til området, med mulighet for å integrere 
barnehage, mindre virksomheter, eller andre tilbud til lokalsamfunnet». 

 «Området skal planlegges for miljøeffektive løsninger, med økologiske byggemåter, 
lavere energiforbruk for boligene, og vise løsninger for universell planlegging». 

Med bakgrunn i dette støtter vi ikke de vurderinger rundt bomiljø og attraktivitet som er anført i 
konsekvensutredningen. Reguleringsplanen er nettopp bygd opp rundt ønske om god bokvalitet og 
attraktivitet, samtidig som området skal tilby noe annet en områdene nærmere Tverlandet tettsted. 
Området vil være med på å gi en variasjon i botilbudet til innbyggerne i Bodø.  

• Området er ikke fulldyrka, men slås av en jordbruker. Jorda brukes ikke til innmarksbeite, slik at det 
er feil det som er vurdert/beskrevet i konsekvensutredningen for området. Jordbrukeren som har fått 
tillatelse til å slå området er ikke avhengig av dette området. 
 

• Det er i reguleringsplanen bestemt en rekke krav til utbedring av jernbaneundergangen som skal 
være utført før utbygging av de 10 første boligene.  Dette går på drenasje overvann, belysning, 
utbedring av svinger, sikt og sikring av jernbanesporet. Vi går ut ifra at disse er innfridd da de 10 
første boligene ble bygd. 
 

• Det er ingen krav i bestemmelsen om at det skal være ny planfri kryssing av jernbanen. 

Med bakgrunn i ovenstående mener vi at utført konsekvensutredning er basert på delvis feil grunnlag og er 
feil. Vi stiller også spørsmål om det er riktig at økonomi/kostander (prissatte konsekvenser) kan tillegges slik 
avgjørende vekt som det er gjort i konsekvensutredningen uten at dette er nærmere dokumentert (er egen 
metodikk for utredning av prissatte konsekvenser).  

Kostnaden kan være store som det påpekes, men det er ikke vurdert hvilket inntektspotensiale som ligger i 
utbyggingen og derigjennom om utbyggingen vil være regningssvarende.  Om prissatte konsekvenser skal 
tas med i vurderingen vil det være krav om bedre dokumentasjon rundt slike vurderinger. 
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Brufoten (gnr.69 bnr. 1) 

Området er vist på kartutsnittet nedenfor. Eiendommen er på 20.622 m2 ifølge grunnkartet/matrikkelen.  

 

Figur 2 Eiendom ved brufoten (gnr. 69 bnr.1) 

I forslag til ny arealdel av kommuneplanens arealdel 2022-2034 er området avsatt til kombinert bebyggelse 
og anleggsformål og har feltbenevnelsen BKB96.  

 

Figur 3 Utsnitt fra forslag til plankart for kommuneplanens arealdel 
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Det foreslås at området kan benyttes til næring og handel med plasskrevende varer, der maksimalt areal for 
handel er satt til 3.000 m2. 

Det jobbes med konkrete etableringer innenfor plasskrevende varehandel og ut ifra de signaler vi har fått blir 
begrensningen på 3.000 m2 knyttet til handel litt for lite. Det er behov for totalt 3.500 m2 for å kunne realisere 
planene det jobbes med. Ber om at det legges inn en øvre begrensning på 3.500 m2 med handel med 
plasskrevende varer for området. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

 
Gøran Antonsen   



















































Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Tor-Jørgen Aandahl 

 

Navn: Tor-Jørgen Aandahl 

Adresse: kirkeveien7c 

Epost: tjaandahl@gmail.com 

Dato: 01.02.2022 12:49:43 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

Uttalelse:  

Hele Lille Hjartøya må bli LNF-område. Det vil sikre hleheten i området og gjøre området langt mer 

attraktvit som friluftsområdet.  Hjertøysundet er et unikt område når det gjelder fritidsfiske og 

kajakkpadling.   Blir det industri på lille hjertøya som  blir en unik perle i Bodø ødelagt.     



Fra:  Tore Jeremiassen[torejeremiass1@hotmail.com]
Sendt:  31.01.2022 20:13:58
Til:  Ingvild Gabrielsen[Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no]
Tittel:  Re: KOMMUNENS AREALPLAN

Hei.

Min kone og jeg er eier av 70/1100 på Tverlandet.

I eksisterende arealplan er det adkomst til eiendommen/tomta fra Sjøveien. I 
arealplanen er det tegnet inn en forlengelse av Sjøveien på kommunal grunn. Dette 
er eneste mulige adkomst til eiendommen. Forlengelsen av vegen er så langt ikke 
gjort.

Jeg har forstått situasjonen dithen at det i ny arealplan er tenkt å gjøre en 
endring av dette veiarealet.

I tillegg til vår tomt så er det også to andre tomter som vil være avhengig av 
nevnte veg når disse er klar utnyttelse.

Jeg forutsetter at det i ny arealplan ikke skjer noen endring med nevnte vegareal.

Mvh.

Tore Jeremiassen.

Sendt fra min iPad

> 17. jan. 2022 kl. 08:12 skrev Ingvild Gabrielsen 
<Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no>:
> 
>  Hei
> 
> Eiendom 70/5 er en del av et større område sør for Lauvåsen som i gjeldende 
kommunedelplan for Tverlandet har vært avsatt til boligbygging (B17). I forslag 
til ny arealplan foreslås det å endre arealformål til LNFR. For mer informasjon om
vurderinger som er gjort og begrunnelse viser vi til konsekvensutredning s. 92.
> 
> https://bodo.kommune.no/kommuneplanens‐arealdel‐2022‐2034/
> 
> 
> 
> Med vennlig hilsen
> 
> Ingvild Gabrielsen 
> Rådgiver
> Byutvikling Plan
> 



> +4775555344
> ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no 
> www.bodo.kommune.no 
> 
> ‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
> Fra: Tore Jeremiassen <torejeremiass1@hotmail.com> 
> Sendt: 15. januar 2022 18:23
> Til: Ingvild Gabrielsen <Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no>
> Emne: KOMMUNENS AREALPLAN
> 
> Hei.
> 
> Min mor Torbjørg Jeremiassen har fått brev fra Bodø kommune om at hennes eiendom
Gnr. 70 brn. 5  på Tverlandet berøres av forslag ny Arealplan. 
> 
> Ut fra det jeg ser på kommunens nettside kan jeg ikke fastslå hvor brn. 5 kommer
innunder ny arealplan.
> 
> Kan du vennligst rettlede meg.
> 
> Mvh.
> Tore Jeremiassen
> 
> Sendt fra min iPad



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Torill Winnie Kvig 1-2 

 

Navn: Torill Winnie Kvig  

Adresse: Myrullveien 51, 8027 Bodø 

Epost: torillwk@online.no 

Dato: 18.02.2022 12:40:27 

Hvem representerer du?: Privat  

Vedlegg: Ja 

 

Kartutsnitt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttalelse:  

Høringsuttalese fra tomteeier i Folnaust og Fatvåg, Landego,  til KPA 2022 – 2034, 2020/5962  

Jeg er eier av en av hyttetomtene, 15/40 i nevnte område, og startet bygging der i 2000, men 

prosjektet ble avsluttet pga skilsmisse. Jeg har nå en oppsatt grunnmur og har sett, og ser fram til 

den dagen jeg får økonomi til å sette opp ei hytte der. Tomten er arv fra mine foreldre, en av de åtte 

grunneierne som fikk avsatt hver sin tomt til fritidsbebyggelse i nevnte område.  

Jeg er også med på den felles uttalelsen som er sendt fra oss tomte- og hytteeiere i Foldnaust-

Fatvåg, ref tinglysningsutdrag sak:16-030156REN-JBOD VARHAUG, Gnr:15, Bodø kommune, 

angående rettsutredning, matrikkulering av sameie, eiendomsdeling, tinglyst 01.07.2020.  

Mitt ønske og innspill til høringen er det samme som sendt i felles uttalesle:  

 

Endret arealformål  

Jeg ber om at arealformålet blir satt til LNFR-spredt fritidsbebyggelse slik at innehaverne av de tre 

tomtene som pr i dag ikke er bebygd, kan få mulighet til å sette opp hytte på sine tomter. De 

ubebygde tomtene har lik eller kortere avstand til den kommunale veien som de eksisterende 

hyttene og utfordrer ikke infrastrukturen.  

 

Opphold i den funksjonelle strandsonen  

Jeg ber om at det gjøres et opphold i den funksjonelle strandsonen fra nordlige ytterkant av 

tomtegrense tilhørende Gnr.15 Bnr. 69 i Foldnaust, til sørlige ytterkant av tomtegrense tilhørende 

Gnr 15 Bnr 31 i Fatvåg. Alle de syv tomtene i området Foldnaust og Fatvåg ligger innenfor 100-meter 

sonen. Kommunen har tidligere gitt byggetillatelse til samtlige søkere i området og da det er bygget 

på fire av tomtene, må det kunne ansees å eksistere en byggegrense mot sjø på 50 meter.  

Det er svært spredt bebyggelse på Landegode og spesielt i 100- meter sonen, slik at det er lite 

sannsynlig at bebyggelse på de tre resterende tomtene vil påvirke det biologiske mangfoldet, ei  

heller være til hinder for friluftsliv da traseene brukt av turgåere ligger mellom sjøen og tomtene, 

samt at tomtene ikke er gjerdet inn.  

 

Adkomst  

Traseene i området har vært i bruk fra gammelt av og er synlige spor i terrenget i form av kjerrevei 

og sti, slik at de er naturlig å regne som adkomstveier da tomtenes plassering ble valgt i forhold til 

tilgjengeligheten i terrenget.  

Jeg ber derfor om at adkomsten legges inn i arealplanen slik den er tinglyst: «Nye og eksisterende 

hyttetomter har rett til nødvendig adkomst over jordsameiet etter innmålte traseer, disse er lagt på 

jordskiftekartet. Adkomstveier opparbeides av grunneierne og hytteeierne i fellesskap, og kan ha 

opptil 2 m bredde slik at det er fremkommelig med ATV.»  

Ref. Tinglysningsutdrag sak:16-030156REN-JBOD VARHAUG, Gnr:15, Bodø kommune, angående 

rettsutredning, matrikkulering av sameie, eiendomsdeling, tinglyst 01.07.2020:  



Punkt 5. Rettigheter, avsnitt 3.  

 

Med vennlig hilsen   

Torill Winnie Kvig  

Vedlegg: Tinglysningsutdrag 
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Bodø Kommune  
postmottak@bodo.kommune.no 
Postboks 319 
8001 Bodø  
 
 
 
Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2022-2034 
 
Undertegnede ønsker med dette å gi følgende innspill om forslag til kommuneplanens arealdel KPA 
2022-2034 (KPA22-34) med høringsfrist 20.02.22.  
 
Det anmerkes at om områdene på Tverlandet langs Sildstengveien til Hopen, som foreslås utbygget, 
vil det gi en betydelige negative konsekvenser for helse, sosial bærekraft og livskvalitet for beboere i 
dagens nærmiljø i områdene ved Steinvollveien. Dette både under perioden det svært omfattende 
byggeprosjektet tett på dagens bebyggelse, med dertil omfattende og langvarig anleggsperiode 
gjennomføres, men også som følge av vedvarende etablering av ny bebyggelse i grønne korridorer i 
området.   
 
Den sosiale dimensjonen ved utbygging av dette området, og utbyggingens negative effekt på 
folkehelse og livskvalitet bør hensyntas i større grad enn i høringsutkastet. En utbygging av området 
vil gi en kraftig reduksjon av grønne areal i nabolaget. Det planlegges utbygging i randsonen mellom 
Saltefjorden, Tverlandsmarka og Mjønesfjellet. Dette området er en av de siste grønne korridorer 
mellom hav, skog og mark og fjell på Tverlandet. For eldre og yngre mennesker med liten 
aksjonsradius, er nærhet og tilgang til denne typen grønne areal svært viktig, både for trivsel, 
livskvalitet, helsefremmende bevegelse og total helse. Dette er grupper i befolkningen som ikke har 
mulighet til å bevege seg store distanser for å oppsøke denne type natur.  
 
Gangveien lang Sildstengveien er en mye brukt turvei og rekreasjonsområde, både for beboere i det 
etablerte nærområdet til foreslått utbyggingsområde og for hele Tverlandets befolkning. Etter 
flytting av Riksvei 17, er dette et turområdet som har svært lite biltrafikk, støy og forurensning. 
Området har dermed, i mye større grad enn tidligere, positive helseeffekter, både for beboere i 
nærmiljøet og for store deler av Tverlandets befolkning som benytter turområdet. Turveien er særlig 
viktig i perioder av året da vær, lystilgang og føre ikke muliggjør ferdsel i skog, mark og fjell. 
Gangveien gir da trygg ferdsel med nærhet til både hav og skog, samtidig som man opplever stillhet 
og god luftkvalitet. En utbygging og stor fortetting av randsonen til gangveien, vil gi en kraftig 
forringelse av denne livskvaliteten og helsegevinsten, både for friske brukere, men særlig for grupper 
med luftveisplager og hjerte- og karsykdom som vil bli eksponert for mer forurensning og støy i form 
av bilkjøring i området. Redusert tilgang til relativt uberørte turområder som kan brukes hele året vil 
forringe opplevd livskvalitet, helse og velvære for alle berørte naboer og brukere av området i dag.  
 
Det er et bevisst verdivalg å bosette seg i en bygd, framfor i by og tettbebygde strøk. Valget muliggjør 
en sosial dimensjon med «luft mellom husene» og nært naboskap til noen få bygdenaboene, stillhet 
og nærhet til uberørt natur. Dette er for dagens beboere svært viktige dimensjoner for egen 
livskvalitet og helse. Beboerne i Steinvollveien vil bli svært negativt berørt av planlagt utbygging ved 
at nærområdet fortettes, det blir mindre plass, mer støy og luftforurensning og viktige grønne 
områder forsvinner. I internasjonal litteratur vektlegges blant annet medvirkning og sosioøkonomisk 
kunnskap som viktige for helsefremmende byplanlegging, dette bør vektlegges i stor grad i 
kommunens arealplan for områdene ved Sildstengveien.  
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Framfor å bygge ut uberørte området ved Sildstengveien kan kommunen utnytte arealreserver i 
allerede utbygde deler av Tverlandet. Dette er områder som ligger nær eksisterende 
kollektivknutepunkt og servicetilbud. Dette vil i tillegg til miljømessig bærekraft, også tilrettelegge for 
bærekraftig mobilitet i form av mer gåing og bruk av sykkel i hverdagen, noe som vil bidra til bedre 
helse. Nyere undersøkelser fra Norge viser at bare 30% av befolkningen oppfyller myndighetenes 
minimumsanbefaling for daglig fysisk aktivitet. Den viktigste grunnen som oppgis for å ikke være 
fysisk aktive er mangel på tid. Utbygging av områdene ved Sildstengveien vil på grunn av avstanden 
til servicefunksjoner og kollektivtrafikk i begrenset grad stimulere til bærekraftig mobilitet med 
positive helsegevinster, men til mer bilbruk.   
 
Beboerne i nærområdet til foreslått utbygging forventer at sosial og helsemessig bærekraft ivaretas i 
betydelig større grad enn i høringsplanen. Sosial og helsemessig bærekraft kan ikke gå på bekostning 
av økonomiske interesser. Planene som foreligger vil om de gjennomføres ha store negative 
konsekvenser for helse, velvære og livskvalitet for dagens beboere i nærområdet  
 
Med Vennlig Hilsen  
 
Trine Karlsen  
Steinvollveien 70  
8050 Tverlandet  
trine.karlsen@nord.no   
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PS 22/2 Innspill fra Tverlandet kommunedelsutvalg til Kommuneplanens 

arealdel 2022 -2034 

Vedtak: 

Tverlandet kommunedelsutvalg har dette innspillet til Kommuneplanens arealdel 2022 – 

2034: 

• B13, Fitjan: Vi mener alternativ 2 er beste løsning: Altså at B13 endres fra 

boligformål til LNFR-område.  

 

• B10 og B16, Oddan: Vi mener alternativ 1 er beste løsning: Altså at en del av B10 

mot Oddan og en del av B16 ved Høgåsen videreføres til boligformål og at resten av 

området endres til LNFR-område.  

 

• Tverlandet kommunedelsutvalg mener at boligbygging på Tverlandet primært skal 

gjøres i området Høgåsen/Oddan p.g.a. nærhet til barnehage og skole. 

 

• Kommunedelsutvalget ønsker at Bodø kommune ikke tillater utbygging i området 

Høgåsen før Remakrysset er utbedret. Dette gjelder B12, B15 og B16. 

 

• B11, Sørgjerdet: Settes av som reserveareal/framtidig utvidelse av Tverlandet bo- og 

servicesenter. 

 

• B9, Maurtua barnehage: Foreslås å ligge som det er og kan være buffer/mulig 

friluftsbarnehage.  

 

• Arealet mellom gamle Tverlandet skole og Tverlandet bo- og servicesenter: 

Foreslås regulert til framtidig nytt svømmebasseng og aktivitetsområde for barn og 

unge.  

 

• Arealet ved «brufoten»: Tverlandet kommunedelsutvalg ønsker at arealet ved 

«brufoten» beholdes som i tidligere plan, dvs som LNFR-område. 

 

• B5, Skomakersvingen: Planer om boliger tas til orientering. 

 

• Dersom dyrkajord reguleres til andre formål ønsker kommunedelsutvalget at tapt 

dyrkingsjord erstattes med tilsvarende dyrkingsjord. 

 

• Det bør innarbeides i Kommuneplanens arealdel at areal som er regulert til andre 

formål kan benyttes til landbruksformål i påvente av ny aktivitet. Det vil gi et positivt 

bidrag i kulturlandskapet og ressursene vil kunne benyttes til produksjon av mat. 
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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. 

 

Vestfjord Marine AS er en del av havbruksnæringen og stiller seg positiv til at Bodø kommune legger 
til rette for flere akvakulturområder i Helligvær. 

I planforslaget ligger det forslag om tilrettelegging for akvakultur i Breisundet i Helligvær. Området 
som er satt av er et godt egnet område for produksjon av matfisk.  
Vestfjord Marine AS har drevet med havbruk mellom øyene i Helligvær og har kunnskap om 
forholdene i havområdene i Helligvær. Øygruppen Helligvær ligger et stykke ut i Vestfjorden med 
dypt vann på alle kanter. Det er god gjennomstrømming med meget god utskifting av vann mellom 
alle øyene her.  
Under produksjon av matfisk er god fiskehelse et viktig tema for optimal produksjon.      

Ved at Bodø kommune setter av flere områder til akvakultur i denne delen av kommunen gis det 
samtidig god tilrettelegging for bærekraftig matproduksjon i et godt egnet område.  
Bodø kommune oppfyller også mål om å tilrettelegge for vekst og utvikling i distriktet.  

 

 

 

Mvh. 

 

Vestfjord Marine AS         

 



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Victoria Jakobsen 

 

Navn: Victoria Jakobsen 

Adresse: Skipperveien 23 A Bodø 

Epost: victoria@vichri.no 

Dato: 25.01.2022 08:18:54 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

Uttalelse:  

Området ønskes benyttet til fritidsbebyggelse. Den vakre strandsona i Juvika og de ellers optimale 

solforholdene gjør Juvika til et egnet sted for å familier å nyte natur og fritid med hverandre. 

Strandsona planlegges oppgradert og ryddet slik at befolkningen kan nye godt av denne. Hensyn til 

reindrift og andre naturhensyn vil bli vektlagt  

 

 

 

 

 

 

 



VOKKØY OG WETTERØY VELFORENING, Helligvær 
 
 
 
 
         Bodø 20.02.22 
 
 
Bodø Komune, avd Byutvikling Plan 
2020/5962 
 
 
 
Ang Tilrettelegging for akvakultur i Breisundet, Helligvær 
 
Styret i Vokkøy og Wetterøy velforening og  etter vedtak i årsmøtet tildigere uttalt seg 
mot anlegg av akvakultur i Breisundet.  Det gjelder fortsatt. 
 
 
 
Mvh 
Marit Lund 
Sekretær 
 
 
 
Prinsensgt 34, 8003 Bodø 
41402371
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Fra: Tom-Eirik Johansen[johansen.tomeirik@gmail.com]
Sendt: 20.02.2022 20:38:43
Til: Mats Marthinussen;Ingvild Gabrielsen[Mats.Marthinussen@bodo.kommune.no;Ingvild.Gabrielsen@bodo.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høringsinnspill

Høringsinnspill fra Øvre Kryddermoen angående kommunedelplan for Tverlandet.

For områdene på Tverlandet i gjeldende kommunedelplan som er kalt B10 og B16, ønsker vi som er
bosatt i Øvre Kryddermoen å gå for Alternativ 2 hvor området B10 og B16 endres fra boligformål til LNFR-
område (grønt).

Begge disse områdene er et mye brukt turområdet og en av grunnene til at vi trives så godt med å bo her.
Det er i tillegg mye elg og andre dyr som oppholder seg i her.

Spesielt i området på 16daa er det mye skog som må fjernes ved boligbygging. Rett ved dette området
ligger den flotte gapahuken «Elgen» som er satt opp av Tverlandsmarkas venner. Denne er mye brukt av
både skoleklasser og barnehager. Det vil være ugunstig å bygge boliger i dette unike turområdet.  

Område B10 og B16:

Ønsket alternativ for område B10 og B16:
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Mvh Tom-Eirik Johansen 

Øvre kryddermoen velforening.



Innbyggerdialog, KPA2022 – Uttalelse. Øystein Rånes 

 

Navn: Øystein Rånes 

Adresse: Ressmålshågen 5, 8095 Helligvær 

Epost: helligvaer@gmail.com 

Dato: 27.01.2022 13:01:31 

Hvem representerer du?: Privat  

 

Kartutsnitt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttalelse:  

Rånesbrygga AS eier gnr. 4, bnr. 100, og driver med utleie til fiskeri og havbruksnæring på Sørvær i 

Helligvær. I 2021 kjøpte Rånesbrygga i tillegg gnr. 4, bnr. 45 og 81. Bnr. 45 er slip og verksted. Altså 

næringsvirksomhet fra langt tilbake i tid. Bnr. 81 var bolig tilknyttet verkstedet. 

Rånesbrygga kjøpte begge disse eiendommene med den hensikt å videreutvikle dem til 

serviceanlegg til fiskeri og havbruksnæring. Rånesbrygga leier i dag ut kai og base til fiskeri og en 

voksende havbruksnæring i Helligvær. Ber om at gnr. 4, bnr. 45 og 81 blir tatt med i området for 

spredt bolig og næring.  

Støtter forøvrig Helligvær Velforenings ønske om et betydelig større areal avsatt til «spredt bolig og 

næring». Området som framgår av planprogrammet, dekker ikke eksisterende boliger, og områder 

som er naturlig til videre bebyggelse. Ny fritidsbebyggelse må holdes utenfor dette området. 

Bakgrunnen for dette, er at vi ser eksempler på at det planlegges hytter som kommer mellom 

eksisterende næringseiendommer for fiskeri, og forsøker å fortrenge disse. 

Maksgrense for antall hus og næringseiendommer i planperioden, bør økes til 8 hus og 8 

næringsbygg. Vi må ikke komme i en situasjon der et gitt antall setter begrensning for bygging og 

utvikling i Helligvær. 

Rånesbrygga ved Øystein Rånes 

 

 

 



Fra: oseln@online.no[oseln@online.no]
Sendt: 08.02.2022 19:59:28
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Uttalelse 2020/5962 - høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034 

Hei!
Vedlagt sendes uttalelse i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel 2022-2034.
Gjelder forslag til endring – område H 18
Med vennlig hilsen
 
Øystein Selnes ( Gnr. 10, B.nr 1,3,)



Øystein Selnes         2020/5962 
Storøyaveien 35 

3231 Sandefjord 

e-post: oseln@online.no 

 

        Sandefjord. Den 9. februar 2022 

 

Bodø kommune 

Byutvikling 

8001 Bodø 

 

Uttalelse – Høring av kommunalplanens arealdel 2022-2034 
Det vises til tilsendte dokumenter og samtaler pr. telefon med arealplanlegger og 
seksjonsleder v/ Byutvikling Plan. 

Min søster Torild Hildre og jeg eier en 1/2 del hver av eiendommen Selnes på Nord-
Landegode, G.nr.10 b.nr 1,3,5. 

Ifølge plandokumenter, herunder planbeskrivelse og endringsnotat, fremkommer det at 
deler av br.nr1 Selnes og hele b.nr3 (Naustvika), er foreslått endret fra områder for 
fritidsbebyggelse til LNFR områder, noe som innebærer begrensning av etablering av nye 
fritidsboliger i disse områdene av eiendommen. (område H 18) 

Vi har drøftet saken å uttale følgende: 

1. Vi har ikke noe formål om å selge tomter i det berørte området H18.  Dersom det i 
fremtiden skulle være aktuelt å sette opp fritidsbolig i dette området, vil det være for 
å sikre barn/barnebarn muligheten til dette. 

2. Et annet forhold er at nåværende naust pga. utauring av sandstranda på Selnes 
(10/1) må flyttes noe lengre opp fra stranda, noe som gjør at også krav om 100 
meter-sone må gis dispensasjon for, i så tilfelle. 

3. Når det gjelder området gnr.10 br.nr. 3 Naustvika, så er dette opprinnelig en gammel 
husmannsplass tilhørende hovedgården. Tuftene etter et mindre hus, fjøs og et lite 
båthus bygget i naturstein, er der enda. Det ikke aktuelt for oss eller neste 
generasjon å starte gjenreisning av noe som helst i nærmeste fremtid, men vi ønsker 
ikke å uten videre å få begrenset adgang til å benytte området, slik vi finner det best, 
innenfor gjeldende regelverk. Også her vil man måtte søke dispensasjon fra forslag 
om 100-meterssone. Områdets utforming og beskaffenhet tilsier dette. 

mailto:oseln@online.no


4. Frem til d.d. har vedlikehold av nåværende bygninger vært prioritert. Vi selv og våre 
barn har ingen plan om å selge ut deler av nåværende eiendom. Vårt mål er kun å 
bevare eiendommen i sin helhet med de rettigheter og plikter som dette medfører, 
herunder å kunne disponere arealet på best mulig måte for familiens kommende 
generasjoner. 

 

Utfra ovenstående uttalelse ber jeg om at området H18 forblir et areal for fritidsbebyggelse 
som nå. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øystein Selnes       Torild Hildre (sign)
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