
Merknadsbehandling 
 

UTTALELSER/MERKNADER OPPSUMMERT KOMMENTERT/ENDRINGER FORETATT 

Avinor 
1. Avinor mener at kommunen og regionen bør vurdere et alternativt plangrep 

med et «fase 1 utviklingsområde» mellom ny og gammel terminal (korridor) 
hvor det primært legges til rette for kunnskapsbaserte næringer og høyere 
utdanning samt for boliger utenfor støysonen. 

2. Vi mener at infrastruktursonen for offentlig veg i plankartet må føres videre i 
grense mellom lufthavnområdet og næringsområdet BN1 ut til grøntområde 
GBG2 i vest, for å betjene disse områdene. Hovedvegsystemet i planen bør angi 
en ringveg, for å sikre en viss stabilitet i vegsystemet vest i planområdet. 

3. Videre foreslår vi at den langsiktige løsningen for hovedatkomst (fase 3) med 
fordel kan legges med en direkte atkomst fra planområdet til rundkjøring 
mellom Olav V gate og Gamle Riksvei. 

4. Avinor har lagt til grunn at offentlig veg etableres langs grensen mot 
lufthavnområdet for atkomst til lufthavnens byggeområder og til BN1. Dette er 
ikke mulig slik blågrønn korridor er plassert i temakartet. Det er ikke 
arealreserver innenfor lufthavnregulert område til å ivareta en offentlig veg. 
Blågrønn korridor i kommunedelplanen vil bygges ut i den rekkefølgen 
delområder reguleres og realiseres. Dette vil ventelig ta lang tid og kreve bred 
finansiering fra utbyggere av bydelen. 

5. Avinor ber om at de samme bestemmelsene og hensynssoner som er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel om høydebegrensninger og 
rådighetsinnskrenkninger rundt nye Bodø lufthavn innarbeides i 
kommunedelplanen. 

6. Avinor gjør oppmerksom på at bestemmelsesområdet for DVOR/DME i 
plankartet er plassert feil. Ber om en mindre justering av teksten i 
bestemmelsen § 4.2. 

7. Det er en feil i bestemmelsenes § 1.17.2 siste setning i siste avsnitt, der det 
vises til § 2.1.5 b). Korrekt henvisning er § 2.1.4 b). 

1. Valgt utbyggingsrekkefølge er basert på kompakt byutvikling med byutvidelse 
fra eksisterende byområder sør for Olav Vs gate. Dette er områder som vil 
knytte boliger og arbeidsplasser nærmere hverandre og andre tjenester, samt 
utenfor ny flystøysone. Dette oppnås ikke i nærhet til ny lufthavn. 

2. Hensynssonen for fremtidig adkomstvei er lagt inn i samråd, og kontinuerlig 
dialog, med Statens vegvesen. Det er innenfor disse arealene hvor nasjonal 
veistruktur er tenkt detaljregulert, og for å ivareta adkomsten og koblingen til 
lufthavnens forplass prosjektert av Avinor. Det er tillegg lagt inn en mulig 
veitrasé nord-sør, øst for eksisterende hangar til Widerøe, for mulig 
veikobling mellom Langstranda og ny adkomstvei. Øvrig infrastruktur skal 
avklares gjennom områderegulering av BN1 (og øvrige delområder). 

3. Forslag til justert trasé for fase 3 er tidligere vurdert, men kobling fra Olav Vs 
gate gjennom Hangåsveien er foretrukket alternativ fra Statens Vegvesen. 

4. Hensikten med å legge blågrønne korridorer i et eget temakart er at de er 
illustrative, og plassering av disse ikke er fastsatt. Endelig lokalisering vil 
avklares gjennom senere reguleringsplaner. Dermed vil det være sannsynlig at 
disse både kan gå parallelt med veisystem, og være avkoblet. Det pågår et 
samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og kommunen, og koordinert 
med Avinor, om å etablere den blågrønne strukturen fra første delområde 
(BA1) til kysten i vest i forbindelse med etablering av adkomstvei til ny 
lufthavn. Denne korridoren vil være koblet til den prosjekterte flomveien til 
Avinor. 

5. Bestemmelser og kart over hinderflater og byggerestriksjoner vil bli tatt inn i 
kommunedelplanen, og være identiske til kommuneplanens arealdel. 

6. Kart og bestemmelse justeres. 
7. Rettes opp. 



Steinar Skogstad 
1. En for tett bymessig bebyggelse? Resultatet er en meget kompakt bebyggelse, 

ulikt det meste av det vi har i Bodø og som sjelden finnes i byer på vår størrelse. 
Vil Hernes føre til at flere unge familier kommer til å velge Bodø som bosted? 

2. En forsiktig byutvikling på Hernes bør starte i øst. En første etappe i øst med en 
kontinuerlig utvikling vestover gir den beste og korteste kobling til byens 
største servicetilbud på Stormyra. Det bør vurderes om Rismyra kan inngå i det 
oransje utviklingsarealet. 

3. Trafikksystemet bør tilrettelegges slik at det blir gode forbindelser til dagens 
senterfunksjoner på Stormyra og bykjernen. Gange mellom på 
hovedforbindelsen mellom Hernes og Stormyra / Bykjernen må legges inn i 
planene. Hernesveien bør bli en akse / aveny for både sykkel, gange og 
kollektivtrafikk, evt. sløyfe med førerløses busser som også Vestbyen kan dra 
nytte av. 

1. Det legges opp til en kompakt byutvikling med større grad av 
funksjonsblanding med gangavstand mellom dagligdagse gjøremål. Dette for å 
skape byområder både på innbyggernes og naturens premisser. For å 
begrense byspredning og nedbygging av naturressurser må byområder bli mer 
effektive, og byfunksjoner og innbyggere må ta mindre plass. Det er satt 
bestemmelser for variasjon av boligtyper/boligstørrelser i alle boligprosjekter 
for å sikre et bredere boligtilbud. I tillegg avsettes det store areal til blågrønne 
strukturer, som alle delområdene skal knyttes til. 

2. Det er foreslått å starte byutviklingen i vest for å unngå å etablere 
boligområder i øst avkoblet fra tjenestetilbud og kommunikasjon/kobling med 
øvrige bydeler, noe områdene i vest er bedre tilpasset til. Områdene i vest har 
også bedre utbygd infrastruktur, og vil bli bedre koblet til sentrumsområdene 
gjennom første fase for adkomstvei til ny lufthavn. Områder øst for 
flystasjonen er ikke vurdert med tanke på endret arealbruk, men i all 
hovedsak videreført sin reguleringsstatus. I fase 2 vil det på nytt vurderes om 
videre byutvikling skal foregå i vest eller starte i øst. 

3. Mobilitetsplanen viser potensielle koblinger mellom Hernes og eksisterende 
byområder som skal vurderes i videre planlegging, inkludert Hernesveien. 

Anders Westlund 
1. Som en del av arbeidet med å gjøre Hernes til en grønn by (eller bydel) foreslår 

jeg at det legges opp til felles anlegg for lokalt utvunnet jordvarme for alle 
boliger og bygninger. Eventuelt fjernvarme fra havet. 

2. Hvis det skal plantes verneskog som le mot havet eller det skal gjøres en annen 
massiv skogplanting synes jeg ikke det bør brukes utenlandske trær. 

1. I videre planlegging av byområder vil det vurderes ulike energikilder for å 
oppnå nullutslippsområder. 

2. Tas til orientering. Det er satt krav om det skal etterstrebes planting av 
stedegne arter. 

Arbitrasje AS 
1. Utbygger finner det svært urimelig at det ikke tillates nye boenheter på en 

sentrumsnær eiendom på nesten 4000 m2. 

1. Områder øst for flystasjonen er ikke vurdert med tanke på endret arealbruk i 
denne planprosessen. I all hovedsak er disse områdenes arealstatus 
videreført, og innehar flere hensynssoner som omhandler landbruk, 
kulturminner og naturverdier. Bestemmelsene for eiendommen er justert for 
å være tilpasset kommuneplanens arealdel, og utnyttelsesgrad er økt til 35 %. 

Bane Nor 
1. I plandokumentene er det i liten grad synliggjort hvordan kollektivtransporten 

skal løses, hvilket arealbehov som er nødvendig for å oppnå kobling mellom 

1. Mobilitetsplanen tar utgangspunkt i å beskrive føringer og prinsipper for 
hvordan valg av gange, sykkel og kollektiv skal bli mer attraktivt. Gjennom 
eget temakart belyses mulighetsrommet for flere koblinger mellom Hernes og 
eksisterende byområder. Hvordan fremtidens kollektivsystem skal løses må 



transportsystem i eksisterende by og Hernes, og hvordan kollektivsystemene 
skal utvikles i takt med trinnvis utbygging av bydelen. 

2. Det mangler beskrivelse av adkomst til Bodø stasjon med buss og sykkel. 

planlegges i samarbeid med Fylkeskommunen i forbindelse med senere 
regulering. 

2. Hernes bydel vil kunne være koblet til Bodø stasjon via flere mulige gater alt 
etter hvor utgangsposisjonen er, og fremtidens løsninger for kollektiv og 
sykkelnett. 

Bodø Energi Varme 
1. Det må legges til en bestemmelse om tilknytningsplikt for fjernvarme. 
2. Presiseringer av begrepsbruk i overordnet miljøprogram og overordnet plan for 

teknisk infrastruktur. 
3. BE Varme vurderer at etablering av teknisk infrastruktur under 

vei/sykkelfelt/fortau vil komme i konflikt med gjenbruk av dekket i sin helhet; 
dersom dekket skal graves opp for teknisk infrastruktur for senere å re-
etableres som vei/sykkelfelt/fortau mister man miljøgevinsten av gjenbruk. 
Teknisk infrastruktur burde om mulig etablerers i grøntareal, slik at dekket kan 
gjenbrukes i sin helhet. 

1. Bestemmelse lagt inn. 
2. Overordnet miljøprogram er på et overordnet nivå, og skal ikke ta 

utgangspunkt i konkrete teknologier/løsninger. Bodø kommune ønsker ikke å 
risikere å ekskludere teknologier ved begrepsbruken, og ønsker derfor å 
benytte begrepet “termisk energi” i overordnet miljøprogram. 

3. Tas til orientering for videre prosesser. 

Bodø Havn 
1. Ønsker å flytte fergeleiet til Vestfjordfergene fra Bodøterminalen til 

Langstranda. Dette begrunnes med lite areal i Indre havn til å håndtere 
trafikkmengdene, og trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter. I tillegg 
knyttes det bekymring til bunkring og tanking av hydrogen som ikke er aktuelt i 
Indre havn. Dette vil kreve at Statens vegvesen forlenger planlagt riksveg til 
lufthavn videre til Langstranda. 

1. Planen forholder seg til det som er vurdert i konseptvalgutredning for 
transportsystemer i Bodø, og det som Statens vegvesen har foreslått som 
handlingsrom for planlegging av riksveg til ny lufthavn. Ved igangsetting av 
planprosess for ny riksveg vil man på ny kunne vurdere planavgrensning og 
mål for riksvegtraséen. Kommunedelplanen legger ingen begrensninger for at 
en slik løsning kan etableres i fremtiden. 

Bodø idrettsråd 
1. Det er i foreliggende planutkast ikke avsatt arealer til idrett og/eller 

idrettsformål.  
 

1. Innenfor arealformålet «bebyggelse og anlegg» legges det opp til en 
kombinasjon av arealbruk, også idrettsanlegg, i kort avstand til 
transportnettet. I tillegg vil det være mulig å etablere anlegg for idrett 
innenfor arealer avsatt til «blågrønne strukturer» inkludert de grønne 
korridorene. I neste planfase med områderegulering av delområder vil 
nærmere rammer for utbygging planlegges. 

Direktoratet for mineralforvaltning 
1. DMF kan ikke se at det i planen redegjøres for om det er massebalanse mellom 

behov for masser i utbyggingen og masser som gjøres tilgjengelig innenfor 
planområdet. 

1. Kommunedelplanen har et langt tidsperspektiv, 50-100 år. Det er dermed på 
nåværende tidspunkt umulig å avklare hva som konkret skal bygges hvor, og 
hvor mye masser som kreves tilført eller er i overskudd. 

Fiskeridirektoratet 1. Tas til orientering. 



1. Vi ber om at den svært viktige naturtypen skjellsand hensyntas i det videre 
arbeidet med utbygging etter planen. Det samme gjelder korallforekomster. 

Forsvarsbygg 
1. Presiseringer i bestemmelser angående infrastruktur under bakken. 

1. Bestemmelser justeres. 

Jordvern Nordland 
1. Oppfordrer til å se på løsninger for minst mulig berøring av landbruksjord ved 

etablering av ny riksvei. 
2. Dyrket areal på flyplassområde bør beholdes som grøntområder. 
3. Ønsker at nytt fotballstadion etableres på Hernes. 

1. Dette hensynet vil bli sett på i neste planfase for regulering av ny riksveg. 
2. Tas til orientering. I de videre planfasene med regulering av byområder skal 

de øvrige grøntområdene fastsettes. 
3. Planen tilrettelegger for at alle typer byfunksjoner kan etableres, inkludert 

idrettsanlegg. 

Norsk Luftfartsmuseum 
1. Koblingen mellom ny lufthavn og Norsk Luftfartsmuseum må sikres for å kunne 

transportere objekter/fly. 
2. Ønsker å opprettholde vestlig del av eiendom til offentlig eller privat 

tjenesteyting. 
3. Ønsker etablering av servicebygg tilknyttet Anlegg 96. 
4. Fredning av Beredskapsanlegg Øst bør tas med i planen. 
5. Ber om at båndleggingssonen for ny riksveg legges slik at manøvrering av større 

fly er mulig i luftfartsmuseets sørlige del i fremtiden. 
6. Mindre presiseringer i planbeskrivelse. 

1. Planbestemmelser justeres for å ivareta dette. 
2. Arealet er avsatt til kombinert grønnstrukturformål for å ivareta dagens bruk, 

og for å sikre en mulig grønn kobling mellom eksisterende byområder og 
Bodøsjøen. Detaljreguleringsplan for luftfartsmuseet blir opphevet i en egen 
prosess, og en utvidelse av museum vil kreve ny detaljregulering. 

3. Planbestemmelsene gir unntak for tiltak knyttet til museumsvirksomheten av 
Anlegg 96. 

4. Fredning av Beredskapsanlegg Øst blir ivaretatt gjennom hensynssone og 
planbestemmelser. 

5. Båndleggingssonen er basert på Statens vegvesens ønske om rom for 
planlegging av riksveg inkludert gange- og sykkelvei. Det vil i fremtidig 
planprosess for ny riksveg tas en rekke arealhensyn inkludert forholdene til 
Norsk luftfartsmuseum og bevaring av kulturmiljø. 

6. Rettes. 

Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) 
1. Opplyser om tekniske krav til varetransport og varelevering 

1. Tas til orientering 

Mostad gård 
1. Ønsker utviklingsmuligheter på gårdens to eiendommer etter at lufthavnen er 

flyttet. 

1. Områder øst for flystasjonen er ikke vurdert i med tanke på endret arealbruk i 
denne planprosessen. I all hovedsak er disse områdenes arealstatus 
videreført, og innehar flere hensynssoner som omhandler landbruk, 
kulturminner og naturverdier. 

NHO/BRUS/BNF 
1. Aktørene mener det er for lite areal avsatt til tyngre industri og 

næringsvirksomhet. Alternativt se dette i sammenheng med urban industri 
utenfor areal avsatt til næring. 

1. I utgangspunktet tillates alle typer næring også i arealene avsatt til bebyggelse 
og anlegg. Her inkluderes også tyngre næring dersom mulig i sameksistens 
med øvrige byfunksjoner, jf. mulighetsstudiet Urban industri som primært 
henvender seg til byområdene avsatt til bebyggelse og anlegg. 



2. Det blågrønne området i sørøst bør også inkludere gjenbruk av bygg og anlegg 
til næringsformål. 

3. Flytt Vestfjordfergene til vest på Langstranda. 
4. Planen må sikre fremtidig muligheter for flytting av jernbanen ut av sentrum til 

et nytt intermodalt knutepunkt i Vest. 
5. Ber om at næringsarealene på Langstanda - etablerte og nye - også må 

defineres til tyngre næringsvirksomhet. 
6. Det bør legges til rette for mer parallellitet i utbyggingsrekkefølge, slik at nye 

etableringer av arbeidsplasser ikke går tapt. Det er også avgjørende at NÆ1 
reguleres for utvikling allerede fra første start i planen. 

2. Dette er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. I utgangspunktet tillates ikke 
bolig og fritidsboliger. 

3. Se besvarelse gitt til Bodø havn. 
4. Slik jernbaneløsningen er foreslått ut til Langstranda i forbindelse med 

konseptvalgutredning av transportsystemer i Bodø, vil en skinnegående 
løsning på bakkenivå beslaglegge store deler av utviklingsarealene til Hernes 
bydel. En tradisjonell jernbanetilknytning må skje under bakkenivå, og planen 
legger ingen begrensninger for at en slik løsning hvis teknisk mulig, kan 
etableres i fremtiden. Jernbanedirektoratet har også pekt på andre mulige 
traséer for skinnegående transport under bakken. I tillegg er det pekt på 
godshåndtering mellom Bodø stasjon og Langstranda gjennom autonome 
kjøretøy, godstogtunnel eller sjøveien. 

5. Eksisterende næringsvirksomheter på Langstranda tenkes videreført som 
tyngre næringer og er tilrettelagt gjennom formål og planbestemmelser. I 
tillegg skal detaljregulering av Langstranda som industriområde fortsatt 
gjelde. 

6. Det tenkes å utvikle BA1 og NÆ1 i første fase, og som utgjør 773 daa 
utviklingsareal. Det er ikke ønskelig å bygge ut infrastruktur (vei, vann og 
avløp etc.) og grønnstruktur på hele planområdet samtidig. I neste fase vil det 
tas stilling til videre byutvikling i planens vestlige eller østlige delområder. Vi 
mener at planen sammen med kommuneplanens arealdel har en tilstrekkelig 
fleksibilitet til å imøtekomme mange typer bynære næringer og 
arbeidsplasser. 

Nordland Fylkes Fiskarlag 

1. Ber om at både fiskerinæringas langsiktige arealbehov i form av tilgang på 
næringsareal og liggehavn ivaretas og innarbeides, samt at de nevnte 
korallforekomstene og nærliggende fiskeriinteressene hensyntas i det 
videre planarbeidet. 

1. Tas til orientering. Planen legger opp til mulig utvidelse av havneområder vest 
for Langstranda. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

1. NVE anbefaler at kommunene allerede på overordnet plannivå har fokus på 
gjennomførbarhet, og setter klare føringer for hvordan naturfare skal følges 
opp i reguleringsplan og byggesak. NVE anbefaler at kommunen, så langt 

1. Dette er tatt inn bestemmelse om ROS-analyser. 



det er mulig, styrer arealbruken slik at en unngår ny utbygging i områder 
som kan være utsatt for flom-, erosjons- eller skredfare. 

Saltens Bilruter 
1. Det bør vurderes om areal avsatt til næring/industri (NÆ1) er stort nok til å 

dekke fremtidig behov for næring/industri. 
2. Næringsområdene BN1 og BN2 (NÆ1 og NÆ2 i plankartet) bør følge samme 

bestemmelser som i Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 § 5.10.6 (Tyngre 
næringsvirksomhet i sentrum, indre og ytre havn). 

3. Overordnet miljøprogram bør ha en målsetting om at forurensede grave 
masser skal renses og ombrukes. Videre må det settes av areal til dette i 
byutviklingsområdet. 

4. Overordnet miljøprogram har gode målsettinger knyttet til sirkularitet, 
materialforvaltning og avfall. Målsettinger bør vise til beste tilgjengelige 
teknologi i stedet for å beskrive dagens behandlingsløsninger. 

1. I utgangspunktet tillates alle typer næring også i arealene avsatt til bebyggelse 
og anlegg. Her inkluderes også tyngre næring dersom mulig i sameksistens 
med øvrige byfunksjoner, jf. mulighetsstudiet Urban industri som primært 
henvender seg til byområdene avsatt til bebyggelse og anlegg. 

2. Bestemmelsen for næringsbebyggelse gir i utgangspunktet samme føringer, 
men det er lagt til presiseringer. 

3. Under målene for massehåndtering inngår også rensning og gjenbruk. 
Innenfor BA7 er det gitt mulighet for å etablere anlegg for massehåndtering. 

4. Tas til følge og teksten i miljøprogrammet er justert. 

Statsforvalteren 
1. Enkelte tema er ikke utredet godt nok i risiko- og sårbarhetsanalysen til 

kommunedelplanen for Hernes. Deriblant havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning. Sikkerhet mot naturpåkjenninger bør derfor tas med i 
bestemmelsene til kommunedelplanen på et noe mer detaljert nivå. 

2. Det må legges inn hensynssone for forsvarlig avstand mellom befolkning 
storulykkesvirksomheter. 

3. Stiller spørsmål ved om ikke de grønne korridorene i stedet burde vært avsatt 
som dedikert arealformål «Blå/grønnstruktur» i selve arealplankartet. 

4. Bemerker at loven inneholder ingen generell hjemmel for kommunen til å gi 
bindende bestemmelser til hensynssoner etter § 11-8 tredje ledd bokstav c. 

5. Kommuneplanens arealdel for Bodø vil ikke kunne gi virkninger inn i et annet 
planområde på samme plannivå, i dette tilfellet delplan for Hernes. 

6. Presiseringer under bestemmelsene om plankrav og unntak fra plankrav. 

1. Det er tatt inn bestemmelser om ROS-analyser og sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 

2. Hensynssone legges inn. 
3. Det har ikke vært ønskelig å binde seg til en fast struktur i plankartet, men 

gjøre nøyere vurderinger av endelig lokalisering gjennom områdereguleringer.  
4. Bestemmelser justeres. 
5. Bestemmelser og temakart over hinderflater, byggerestriksjoner og flystøy vil 

bli tatt inn i kommunedelplanen, og være identiske til kommuneplanens 
arealdel. 

6. Planbestemmelsene justeres. 

Statens Vegvesen 
1. Ønsker at følgende setningen fjernes fra bestemmelsenes § 2.9.2 b: «Det skal 

sikres muligheten for å transportere museumsobjekter gjennom området». 
Dette ligger ikke i riksveg-prosjektet til Statens vegvesen. 

1. Riksvegløsning i planområdets østlige ende vil bli et samarbeidsprosjekt der 
flere hensyn må vurderes for optimalisert løsning for blant annet 
overvannshåndtering, kulturminnevern, luftfartsmuseets virksomhet og 
landbruksareal. Setningen opprettholdes. 



2. Det er uheldig at kommuneplanens arealdels bestemmelser skal supplere 
Kommunedelplan for Hernes. 

2. Bestemmelser og temakart over hinderflater, byggerestriksjoner og flystøy vil 
bli tatt inn i kommunedelplanen, og være identiske til kommuneplanens 
arealdel.. 
 

Widerøe Property AS 
1. Eksisterende taksebane og motortestområde mellom dagens anlegg og ny 

flyplass ønskes videreført for videre bruk. 

1. Videre bruk av eksisterende taksebane er hensyntatt i planen. Det er lagt opp 
til at Widerøe kan benytte nytt motortestområde på ny lufthavn. 

Nordland Fylkeskommune 
1. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan knyttes bestemmelser til 

hensynssone H570 i en kommunedelplan. Bestemmelser for hensynssoner 
§3.3 om riving og fasadevern for H570, foruten retningslinjene, bør flyttes til 
de generelle bestemmelser §1.10. Beskrivelsen av H570_4 bør også bli mer 
utfyllende. 

2. Ber om at den blågrønne strukturen, GBG4, utvides til å følge avgrensingen til 
H570_4. 

3. Hensynssonen som er lagt inn for veg bør flyttes noe nordover eller utvides 
nordover for å minske en mulig framtidig konflikt med kulturmiljøverdiene, 
spesielt i forbindelse med H570_4. 

4. Det er ikke tydeliggjort hvordan påvirkning på vannmiljø er blitt vurdert. 
5. Det anbefales at det i alle bestemmelser hvor det i høringsforslaget henvises til 

at «planbestemmelser om […] i kommuneplanens arealdel gjelder», tas inn den 
konkrete teksten som Bodø kommune mener skal gjelde også for 
kommunedelplanen. 

6. Fylkesråden gjør oppmerksom på at de foreslåtte planbestemmelsene §§ 3.1, 
3.2 og 3.3 ikke kan hjemles i plan- og bygningsloven. Det kan kun gis 
retningslinjer til disse de nevnte hensynssonene. 

7. For eiendommen gnr. 138 bnr. 4329, er det ønskelig at det samsvarer med 
gjeldende arealdel fra 2018. Avsetting av eiendommens vestre del til 
kombinert formål for grønnstruktur vil medføre en lite ønskelig begrensing 
med tanke på fremtidige tiltak. 

1. Planbestemmelser justeres 
2. Plankart justeres. 
3. Plankart justeres. 
4. KU, planbeskrivelse og planbestemmelser endres for å ivareta temaet bedre. 
5. Planbestemmelser er supplert jf. uttalelser over. 
6. Planbestemmelser er justert jf. uttalelser over. 
7. Arealet er avsatt til kombinert grønnstrukturformål for å ivareta dagens bruk, 

og for å sikre en mulig grønn kobling mellom eksisterende byområder og 
Bodøsjøen. Detaljreguleringsplan for luftfartsmuseet blir opphevet i egen 
prosess, og en utvidelse av bygget vil kreve ny detaljregulering. 

 


