
 

 

Notat til oppfølging 

 
Byggesak   

 
 
Stian Aase BYUTVIKLING - 

Byutvikling 

  
 

 
 
 
 

Høringsuttalelse byggesak 

 
Byggesak har gått gjennom detaljreguleringen for Kulturhavna, og har følgende bemerkninger. 
 

Bestemmelser til bestemmelsesområder 

Tungt språk i overskriftene. Bestemmelser til bestemmelsesområder repeteres to ganger i starten 
av avsnittet. Anbefaler å endre til en mer lettlest formulering. 
 
Bestemmelser til arealformål kan være et forslag. 

Rekkefølgebestemmelser 

Punkt 7.4 Rekkefølgebestemmelser i tid 

Moloveien (felt GT_1) skal prioriteres for gjennomføring før andre områder i planen. 
 
Her bør det komme frem hvilke områder GT_1 skal gå foran. Dersom område NÆ skal bygges ut 
av en aktør som er uavhengig av prosjektet i Moloveien, skal disse måtte vente? 
 
Eventuelt kan det presiseres hvilke områder som er unntatt fra denne bestemmelsen hvis det er 
noen. 
 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Torill Cecilie Mehus  
 Seksjonsleder byggesak  

 
 
 

  Michael Kvig Grøttheim 
  Ingeniør 

 
 
 
 
 
 
 

Dato:   ........................................................................ 31.03.2022 

Saksbehandler:   .................................... Michael Kvig Grøttheim               

Telefon direkte:   ....................................................... 75 55 52 97 

Deres ref.:   ..................................................................................  

Løpenr.:   .................................................................. 27562/2022 

Saksnr./vår ref.:   ........................................................ 2020/6138 

Arkivkode:   ............................................................................ L13 



 

 
 
 
 
 
 
 
KULTURHAVNA, DETALJREGULERING 
MERKNAD VED OFFENTLIG HØRING 
Deres ref: 2020/6138 
 
Det vises til kunngjøring av førstegangs vedtak og offentlig høring av planforslaget. 
Denne merknaden er skrevet på vegne av Thon hotellbygg AS, som eier hotellet i 
Moloveien 14 (138/1992) som grenser direkte til planområdet og som også har adkomst fra 
planområdet. 
Vi er generelt positive til omreguleringen og utvikling av Moloveien og havnepromenaden, 
som vil gi området og byen et løft. Vi har likevel noen kommentarer til beskrivelsen og 
bestemmelsene. 
 
 
PLANBESKRIVELSENS PUNKT 5.8 – TRAFIKKFORHOLD: 
Beskrivelsen av dagens trafikkforhold er vel kortfattet, og burde redegjort noe nærmere for 
dagens nyttekjøring til blant annet hotellet (gjester pr. bil, taxi og buss, samt varelevering).  
 
 
§4.2, GATETUN (o_GT1) 
Varelevering og renovasjon skal tidsstyres, men det sies ikke noe om hvordan dette skal 
reguleres eller hvilke tidspunkt som er aktuelle. Det bør avklares i dialog med grunneiere 
og renovasjonsselskap før vedtak. 
Det må videre tydeliggjøres at adkomst for gjester til hotellet ikke kan omfattes av noen 
tidsstyring, da gjester ankommer til svært forskjellige tider og det må være mulig å kunne 
bli kjørt til hotellinngangen døgnet rundt. Det kan være over 300 gjester som bor på 
hotellet samtidig, og det må være gjestfrie rammer knyttet til trafikk og adkomst til hotellet. 
 
Oppstillingsplass for buss/busser i nærheten av hotellets inngang må sikres i 
bestemmelsene. Oppstillingsplass er foreløpig bare beskrevet og illustrert i saken.  
Antall plasser for HC-parkering bør spesifiseres, og det bør være mer enn én plass. 
 
Følgende formulering er ikke helt lett å forstå i sammenhengen: 
«På sommerhalvåret tillates kun varelevering til eiendommer tilstøtende arealformålet.  
På vinterhalvåret kan gata etter nærmere vurdering enveiskjøres for varetransport fra vest 
til øst». 
Vi antar at formuleringen er ment for å åpne for noe ren gjennomkjøring for varebiler 
vestfra i vinterhalvåret, i tillegg til all nødvendig kjøring til selve eiendommene (gjester, 
kunder, renovasjon osv.) som skal være tillatt året rundt. 
Formuleringen kan med fordel gjøres tydeligere og mer presis, slik vi ser det. 
 
UTESERVERING OG GRUNNLAG FOR AKTIVITET LANGS MOLOVEIEN: 
Det er foreslått noe uteservering i forkant av bygningene, med varierende dybde på 
arealene. I tillegg er det illustrert frittliggende paviljonger. 
Vi tror det er avgjørende viktig at det utadrettede tilbudet gis robuste rammer, i form av 
utearealer med god størrelse direkte knyttet til bygningene og virksomhetene der. Disse 
arealene bør kunne skjermes godt mot vær og vind, men også åpnes helt når været tillater 
det. 
Vi har liten tro på at frittliggende paviljonger vil bli noen god løsning, da det er vanskelig å 
se for seg rasjonell drift av disse gjennom året. Ansvarsforhold knyttet til slike paviljonger 
er ikke helt opplagt, og de vil for det meste være utenfor reell sosial kontroll.  
Uønsket opphold og bruk av paviljongene må derfor forventes, samt ekstra slitasje og 
vedlikeholdsbehov. 

Bodø kommune 
Byutvikling 
 
 

Oslo, 25.04.2022 



 

Da er det bedre å ha arealer som er direkte knyttet til lokaler med helårsdrift i selve 
bygningsmassen og som er underlagt kontroll av disse. Det vil bedre forutsetningene for å 
skape ønsket aktivitet og byliv med kvalitet langs Moloveien. 
 
 
Vi ser frem til eventuelle nye muligheter til å medvirke. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
HILLE MELBYE ARKITEKTER AS 
 
 
Trygve Lund 
 
 
Kopi: Thon hotellbygg AS v/ Jarle Brunsell 



Fra: Johansen, Kristine[kristine.johansen@ra.no]
Sendt: 29.03.2022 11:17:04
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Stian Aase[Stian.Aase@bodo.kommune.no];
Tittel: 21/02714-2 - Kulturhavna - Bodø sentrum - Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering 

VI viser til ovennevnte sak og også til øvrige arealplansaker som er sendt Riksantikvaren tidligere i 
forbindelse med høring av arealplansaker/varsel om oppstart. 
 
Det er Nordland fylkeskommune og Sametinget som representerer kulturmiljøforvaltningen i 
arealplansaker. Vi ber derfor om at Bodø kommune forholder seg til disse, og ikke sender arealplansaker 
til oss. Dersom Riksantikvaren involveres i en arealplansak, vil dette skje på forespørsel fra 
fylkeskommunen eller Sametinget, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven 
av 15. februar 2019, § 7. 
 
Vennlig hilsen
Kristine Johansen
Seniorrådgiver
Samfunnsavdelingen
Riksantikvaren
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Bodø kommune  Deres ref. 2020/6138 
Byutvikling    
8001 Bodø 
 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for Kulturhavna – Bodø sentrum.  
 
 
Viser til tidligere innsendt høringssvar av 2021.05.25. LUKS dok 5675. 
 
 
LUKS vil i tillegg be om at prosjektet ser på muligheten for organisering av felles varemottak 
for virksomheter som har mulighet for dette. En slik løsning kan redusere kjøring av store 
kjøretøy ved at det etableres interntransport av virksomhetene eksempelvis med mindre 
elektriske kjøretøy til fordeling av varer. 
 
Minner om at ved varetransport/varelevering er det mottaker som er ansvarlig for sjåførenes 
arbeidsmiljø til virksomheten ref., AML. 
 
For ordensskyld minner jeg også om at i Arbeidstilsynets transportkampanje ble 20 meter satt 
som avstandsgrense, dette fra biloppstillingsplass til varens plassering.  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. 

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 
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§§ 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 

 
Fagsjef logistikk  
Post/Besøksadresse: 
Prinsensgate 1c.  
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
W: www.luks.no 



Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  
Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no

Bodø kommune - Detaljregulering for Kulturhavna i Bodø havn. 
Fiskeridirektoratets uttalelse.  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Bodø kommune av 25.03.2022 
med høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Kulturhavna i Bodø havn i Bodø 
kommune. Vi viser og til vår uttalelse til varsel om oppstart av 23.06.2021. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og akvakultur – herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av 
kystsonen. 
 
Formål og planstatus 
Hensikten med planen er å følge opp intensjonene i kommuneplanens arealdel, 2018 – 2030 om 
planlegging og bruk av Moloveien. Videre skal planen legge til rette for en opprustning av 
Fiskerkaia og den skal legge til rette for at området kan benyttes til aktiviteter i forbindelse med 
Bodø 2024. Planen skal legge opp til å skape aktivitet og folkeliv i og rundt indre havn. 
 
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Nordland 
Fiskeridirektoratet region Nordland viser til vår ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. I 
uttalelsen ber vi om at skjellsandområdet og fiskerihavnen blir ivaretatt i forbindelse med 
reguleringen. 
 
Planen legger til rette for en oppgradering av Fiskerkaia. Området kan utvikles slik at det svarer 
til dagens krav for lagring av redskaper bruk benyttet i fiske. Planen legger til rette for fjerning 
av parkeringsplasser på fiskerikaia, noe som ikke er ønskelig fra fiskerne. Den planlagte 
opprustningen av Fiskerkaia skal svare til dagens krav til fisket. 
 
Fiskeridirektoratet region Nordland kan ikke se at planen har vesentlige konsekvenser for de 
interesser direktoratet skal ivareta, og har således ingen vesentlige merknader til planen. Vi 
oppfordrer kommunen til å holde tett dialog med brukere av Fiskerikaia for å best ivareta disse 
interessene.  

 

Bodø Kommune 
Att:  Stian Aase 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Nordland     

Saksbehandler: Silje Svendsen 

Telefon: 91125622 

Vår referanse: 21/8011 

Deres referanse: 2020/6138  

Dato: 07.04.2022 

 



Vår referanse: 21/8011

Side: 2/3

 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Dekkerhus 
seksjonssjef 
 
Silje Svendsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  



Vår referanse: 21/8011

Side: 3/3

Mottakerliste: 
Bodø Kommune Postboks 319 8001 Bodø 
 
 
Kopi til: 
Nordland Fylkes Fiskarlag Konrad Klausens vei 

4D 
8003 Bodø 

Nordland Fylkeskommune Postboks 1485 
Fylkeshuset 

8048 Bodø 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 Ramberg 
Statsforvalteren I Nordland Postboks 1405 8002 Bodø 
 
 
 



 
 
 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

Bodø kommune 
972418013 
8001 Bodø 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref 
2021/5539-5 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tor Vidar Olsen 

Dato 
07.04.2022 

 
 
Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kulturhavna - Bodø sentrum 
– Bodø kommune, Nordland 
 
Kystverket viser til brev med høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Kulturhavna 
i Bodø sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med 
mål i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, legge til rette for utvikling av Fiskerkaia og at 
planområdet kan benyttes i forbindelse med Bodø 2024. 
 
Kystverket har vurdert oversendte brev med vedlegg. Reguleringen som omfatter 
områdene rundt moloen og småbåthavna er spesielt av interesse for Kystverket. I 
bestemmelsene er det tatt høyde for at ny belysningsplan skal forelegges Kystverket, noe 
vi er godt fornøyd med.  
 
Kystverket kan i noen tilfeller ha behov for å benytte kjøretøy for vedlikehold av 
installasjoner ytterst på moloen, og det er ønskelig at dette skal være mulig videre. 
Vanligvis er det likevel slik at vedlikeholdet skjer fra sjøsiden, men i noen tilfeller kan 
vedlikehold fra landsiden skje. 
 
Ellers så har ikke Kystverket merknader. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 



Bodø Kulturhavn – hva avgjør, hvem bestemmer? 

 

 

Til forprosjektet utarbeidet av to Oslo arkitektfirmaer kom det 21 innspill der mange handlet 
om å beholde småbåtplassene og båtkulturen i indre havn.                                                                                        
Dokumentet fra plankontoret;  oppsummering og kommentering av innspill har 
kommentaren: Tas til orientering. 

Hva betyr det? 

Skal likevel Osloideen fra en arkitekt om å fjerne 60 småbåtplasser i Molorota til fordel for en 
flytende scene og en ny badstue vinne fram ? 

Det kom ingen innspill som støttet ideen!  

I dokumentasjonen står det; «Den stolte kystkulturen i Bodø og i Nord Norge er ofte lite 
synlig i det moderne bybildet». Paradoksalt nok ønsker forslaget å fjerne båtene og erstatte 
de med «uformelle tremøbler langs Moloveien. Møblene i tre med innslag av farger er tenkt 
å føre tankene tilbake til de gamle trebåtene. De kan også bære navn til båter». 

Et annet argument er at eksisterende båtutslipp er trangt, bratt og i dårlig stand og i behov 
av opprustning. Er det så bratt?? Det er skjermet for vær og vind og velegnet for båter på 
henger. Og hva skal et nytt større båtutslipp på Rønvikleira koste og hvorfor er ikke utgifter 
til dette med i budsjettet? 



Hovedspørsmålet er: er det mulig at Osloarkitektenes ideer kan vinne fram i Bodø uten 
støtte?  

Hvorfor klarer vi oss ikke med en badstue og hvorfor trenger vi en flytende scene akkurat der 
båtene ligger? Jeg ber de som kan begrunne og forklare fornuften i dette skynde seg med 
innspill før høringsfristen 07.05.22. 

Med vennlig hilsen 

Lars Næss



Fra: Lars Næss[lars.naess1@gmail.com]
Sendt: 03.04.2022 10:29:52
Til: Stian Aase;Postmottak Bodø 
Kommune[Stian.Aase@bodo.kommune.no;postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for kulturhavna 

Hei.

Viser til kommunens nettsider  vedrørende Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for kulturhavna. Til høyre på 
introduksjonssiden står vedlagte dokumenter.
Det nederste dokumentet,  innspill til planoppstart er det samme som det 6.; ROS analyse. Innspillene er ikke 
tilgjengelig.

Det refereres flere steder til; « Innspill til oppstart er oppsummert og kommentert i et eget dokument som ligger ved 
planbeskrivelsen». « Alle innspill er oppsummert og kommentert i vedlegg til planbeskrivelsen».  Jeg klarer ikke å 
finne disse dokumentene/vedleggene.

Forventer at dette rettes opp snarlig og at høringssfristen forlenges tilsvarende.

mvh Lars Næss



 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

BODØ KOMMUNE 
Postboks 319 
 
8001 BODØ 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 21/86062-5 2020/6138 27.04.2022 
     
      

Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Kulturhavna i Bodø sentrum 

Vi viser til høring datert 25.03.2022 med forslag til reguleringsplan for Kulturhavna. 
 
Saken gjelder  
Planområdet omfatter deler av Moloveien, Havnepromenaden, deler av Sandkaia, Molorota, 
moloen og havneområdet innenfor moloen. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til 
rette for bruk av Moloveien i tråd med mål i kommuneplanens arealdel 2018-2030, legge til 
rette for utvikling av fiskerikaia og at planområdet kan benyttes i forbindelse med Bodø 
2024.  
 
Statens 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 statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport.  
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Vår uttalelse til planforslaget 
Moloveien mellom Konrad Klausens vei og Storgata reguleres til gatetun. Moloveien skal bli 
en bilfri gate hvor gående og syklende prioriteres og hvor det tilrettelegges for opphold, 
aktiviteter og uteservering med mer. Gata stenges for gjennomkjøring og 
parkeringsplassene i gata fjernes. I planarbeidet med områdereguleringen av Molobyen er 
det utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at stenging av Moloveien ikke vil ha 
noen betydelig negativ effekt på det omkringliggende vegnettet. 
 
Planområdet omfatter kommunalt vegnett. 
 
Vi har ingen merknader til denne reguleringsplanen. 
 
Transportforvaltning Nordland 
Med hilsen 
 
 
 
Jørn Øines Olsen 
senioringeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
   
 



 

 

Norconsult AS 

Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 

Pb. 234, NO-8001 Bodø 

Tel.: +47 67 57 10 00 

Hovedkontor: 

Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 

firmapost@norconsult.no 

www.norconsult.no 

 Innspill til høringsforslag til reguleringsplan for Kulturhavna 

Stig Soløy er eier av Moloveien 12 og 20 (heretter kalt gårdeier) som grenser til og berøres delvis av foreslått 

planforslag for Kulturhavna. Soløy har følgende innspill til det foreslåtte. 

Bodø kulturhavna forprosjekt 

Bestemmelsene om at «Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3.21 skal være veiledende for utforming av 

arealet er noe uklar og bør defineres nærmere. Om mulighetene begrenses til slik som tegnet/foreslått i 

mulighetsstudiet så vil det representere en stor begrensning i handlingsrommet for utvikling av området , og 

som nødvendigvis ikke vil legge til rette/stimulerer til de beste løsningene for Kulturhavna. 

Det bør i bestemmelsene eller i innledningen til forprosjektet beskrives hvordan dokumentet skal forstås. Hva 

er eventuelt juridisk bindende, og hva er retningsgivende. Videre bør det sies noe om hvordan avvik fra 

denne behandles skal behandles.  

Helt konkret er gårdeier opptatt av at det er fleksibilitet i løsninger og spesielt i tilknytning utformingen 

innenfor bestemmelsesområdene som hjemler uteservering.  Her bør bestemmelsene med henvisning til 

forprosjektet være utformet slik at gårdeier kan bestemme hvordan denne sonen kan anordnes og tilpasses 

egen eiendom, dog slik at vilkåret om tilgang til VA-ledninger og kummer innfris. 

Gatetun 

Gårdeier mener det bør åpnes opp for flere funksjoner/muligheter innenfor områdene avsatt til gatetun.  

Planforslaget åpner slik det er foreslått for at områdene kan benyttes til uteservering hvor møblering, 

beplantning og sykkelparkering er tillatt. Det bør legges til at lek/uteopphold, kultur/installasjoner/utstillinger, 

kommersiell/sesongbasert aktiviteter (for eksempel markedsplass), etc. også er tillatt.    

Sandkaia og Molorota 

Planforslaget slik det er utformet legger opp til svært begrensede utviklingsmuligheter for Sandkaia og 

Molorota. Gårdeier mener at det må åpnes opp for mer ambisiøse og visjonære utviklingsmuligheter for 

disse områdene.  

Gårdeierne langs Moloveien har tidligere gått sammen og fått utarbeidet en mulighetsstudie/innspill til 

Kulturhavnaplanen for å illustrere det potensialet for utvikling som disse ser innenfor Kulturhavna. 

Mulighetsstudiet er lagt ved dette innspillet og studiet har vært presentert for administrasjon og politikerne i 

Bodø kommune i flere møter hvor tilbakemeldingene har vært positive. Lite av dette er fulgt opp i den 

foreslåtte reguleringen og de presenterte idéer fra gårdeierne vil derfor ikke være mulige (i hvert fall i svært 

Bodø kommune v/Byutvikling plan 

Pb. 319 

8001 Bodø 

  

 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

  5167119/brev_Innspilll til høringsforslag reguleringsplan 

Kulturhavnaplan.docx 

2022-04-29 



 

 2022-04-29  |  Side 2 av 3 n:\516\71\5167119\5 arbeidsdokumenter\57 plan\innspill kulturhavnaplanen\brev_innspilll til høringsforslag 
reguleringsplan kulturhavnaplan.docx 

 

beskjedent omfang). Det bes derfor om at planforslaget justeres slik at det ikke legger så store 

begrensninger for den videre utviklingen av Kulturhavna.   

Reguleringen bør være såpass åpen og fleksibel og lite begrensende at den kan støtte opp rundt en utvikling 

av mer visjonær/ambisiøs karakter og rigges slik at utviklingen kan skje over flere trinn.  

Innspill med særlig relevans for utvikling av Moloveien 12 

Innenfor formålet gatetun (o_GT1) ønskes det på lik linje med Thon hotellet lagt inn mulighet for kjøring til 

planlagt hotell i Moloveien 12, samt etablering av HC-parkering utenfor hotellet. Vi anbefaler at spesifikke 

hotellnavn/kjedenavn fjernes fra bestemmelsene og at det heller refereres til hotell. Forslag til justert 

delbestemmelse: 

Det tillates kjøring til hoteller og det kan legges til rette for HC-parkering utenfor disse. Ut over dette tillates 

ikke parkering. Kjøring til eiendommer tilstøtende arealformålet tillates. Kjøreretning skal være fra vest mot 

øst. 

Planlagt ombygging av eksisterende bygg i Moloveien 12 innebærer bl.a tilleggsisolering for at bygget skal 

tilfredsstille kravene i dagens tekniske forskrift. I forslag til reguleringsplan for Moloveien 12 er det foreslått 

følgende bestemmelse knyttet til takutstikk, tilleggsisolering og mindre bygningsdeler (relieff, e.l.): 

Takutstikk, forskyvning av fasadelivet pga. tilleggsisolering, og andre mindre bygningsdeler på fasadene som 

kan begrunnes ut fra estetiske/arkitektoniske hensyn tillates ut over fortau mot Moloveien og Konrad 

Klausens vei.   

Det er behov å hjemle at nevnte elementer kan tillates innenfor gatetunet/bestemmelsesområdet. Vi ber om 

at tilsvarende bestemmelse medtas Kulturhavnaplanen.  

Innspill med særlig relevans for utvikling av Moloveien 20 

Gårdeier har stor tro på Bodø sentrum og har et sterkt ønske om å få være med på å utvikle og gjøre 

sentrum mere attraktivt og imøtekommende for byens befolkning. Moloveien/moloen er et av Bodøs viktigste 

byrom og blir enda viktigere når Molobyen skal knyttes sammen med sentrum. Det vil gi store muligheter for 

utvikling/revitalisering og legger til rette for at Moloveien/Kulturhavna kan styrke sin posisjon og bli et enda 

mere naturlig samlingspunkt for byens befolkning med utadrettet servicetilbud knyttet til kultur, uteservering, 

barer, etc. 

Det registres at deler av gårdeierens eiendom sammen med offentlig grunn langs fasaden av Moloveien 20 

foreslås regulert til fortau, se rødmarkert område i skissen nedenfor. På privat grunn er det på denne delen 

av eiendommen 6 parkeringsplasser som er med på å løse parkeringskravet bygget har. 
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Det ønskes at det også her, langs hele fasaden legges til rette for gatetun fra vegglivet og ut. Dette slik at det 

kan gi de samme mulighetene for uteservering etc. som foreslått innenfor bestemmelsesområde #1 og #2. 

Dybden på dette arealet må begrenses slik at det er plass til et standard fortau på 2,5 m mellom kjørevegen 

og gatetunet. Parkeringsplassene som går tapt, må løses ved at Moloveien 20 gis ny godkjenning iht. de nye 

parkeringsbestemmelsene som forventes lempet på og vedtatt som del kommuneplanens arealdel i Bystyret 

i juni.  

Om forslaget ikke tas til følge ønsker gårdeier fortsatt råderett over egen grunn og om parkeringsplassene 

ikke kan opprettholdes slik som i dag, må disse erstattes av forslagsstiller (etablering annen plass innenfor 

rimelig gangavstand, alternativ at de kjøpes ut). Også her må gjeldene/gammelt krav til parkering for 

eiendommen utgå og gis ny godkjenning i tråd med de nye kravene. 

Vi håper med dette at forslagsstiller vil imøtekomme innspillene slik at hele Moloveien/Kulturhavna kan 

utvikles helhetlig med utadrettede virksomheter, uteservering, legge til rette for kultur/kulturinstallasjoner, 

markedsplasser, etc. til det beste for byens befolkning. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Gøran Antonsen  

 
 

Vedlegg  

- Mulighetsstudie/innspill til pågående planprosess Kulturhavna Bodø    
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Innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag til høring av Detaljregulering for 
Kulturhavna     
 
 
Viser til Detaljregulering for Kulturhavna fra Bodø kommune som er på høring. Hensikten 
med planen er å legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med mål i kommuneplanens 
arealdel 2018 – 2030. Planen legger til rette for utvikling av Fiskerkaia og at planområdet kan 
benyttes i forbindelse med Bodø 2024. Nordland Fylkes Fiskarlag er glad for at fiskerinæringa 
er blitt hørt og hensyntatt i arbeidet med planen. 
  
Det legges til rette for at fiskerkaia rustes opp med ny bebyggelse tilpasset dagens fiske. Det 
er krav om at utrykket til bebyggelsen ikke skal endres vesentlig fra dagens bebyggelse. 
Bebyggelsen skal utformes med saltak for å videreføre det uttrykket bebyggelsen har i dag. 
Utforming av bebyggelsen skal være funksjonell for den bruken den er ment for, samtidig 
som den ivaretar det estetiske. Bebyggelsen skal derfor detaljplanlegges i samråd med 
fiskerne. 
  
Planen legger til rette for fjerning av parkeringsplasser på Fiskerkaia. Dette er i 
utgangspunktet ikke ønskelig fra fiskerne, men kommunen begrunner dette med at det er 
begrenset tilgjengelig areal, og derfor nødvendig å prioritere en opprustning av 
bygningsmassen innenfor arealformålet. Det er begrenset plass på Fiskerkaia, men det må 
imidlertid legges til rette for et funksjonelt lossepunkt slik at fiskerne kan losse utstyr som 
benyttes til fiske. Parkering utenfor Bofisk AS skal være i tråd med bestemmelser i til enhver 
tid gjeldende kommuneplanens arealdel. 
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I forprosjektet ble det vist to alternativer for en gangbro over havnebassenget. Det ene 
alternativet fra Sandkaia vil lande på rett ved fiskemottaket til Bofisk AS og dermed komme i 
konflikt med næringsinteressene på Fiskerkaia. I tillegg vil det begrense bruken av det indre 
havneområdet. Broen fra Havnepromenaden vil kunne legges slik at det ikke kommer i 
konflikt med Fiskerkaia. Av de to alternativene vil planen legge til rette for at broen fra 
Havnepromenaden kan etableres. Nordland Fylkes Fiskarlag har ikke noe merknad til dette, 
og er fornøyd med at det første alternativet til gangbro er tatt ut.  
 
Vi ber om at Bodø Fiskarlag blir kontaktet og involvert i det videre arbeidet med å 
opprustning av Fiskerkaia, siden fiskerne vil bli direkte berørt av de planlagte tiltakene og 
endringene detaljreguleringen legger til rette for.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen          
 
Hanne Fagertun      Mira Bolsøy Aasjord 
Daglig leder      Rådgiver   
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 

Bodø Fiskarlag  
Nordland Fylkes Fiskarlag  
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Deres ref.: saksnummer 2020/6138
 
Vi viser til oversendelse av høringsbrev datert 25.03.2022.
 

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). 
NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 
konkrete problemstillinger. 
 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 
planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere gjennom alle våre 
fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis 
dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre 
saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder 
i arealplanlegging. 
Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen lagt 
opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs internettsider finner dere koblinger til 
veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  
Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 
 
Hilsen,
 



Ingrid J. Verbaan
Seniorrådgiver
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelingen
Seksjon: Seksjon for flom, overvann og miljø

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kongens gt 52-54, Capitolgården, 8514 Narvik
Telefon: 22 95 95 95 (sentralbord), mobil: 47457426
E-post: ijv@nve.no 
Web: www.nve.no
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HØRING – DETALJREGULERING FOR KULTURHAVNA
 
SANDKAIA
 
I plan som ligger til høring, er det foreslått ett bygg på ca. 100 kvm., over en etasje.
 
Dette:

 Gir lite rom/plass for en fullverdig serveringsvirksomhet (langt mindre i 
kombinasjon med en mathall som noen tar til ordet for). Ønskes en 
serveringsvirksomhet, med gode premisser for å skape en stabil drift året rundt,må 
det totale areal utvides. Dels på bakken, delvis kanskje som ett påbygg, helt eller 
delvis.

 Gir rom for ett fint «servicebygg», hvor man kan tenke seg f.eks.:
o Mindre matutsalg (is, gatekjøkken o.l.)
o Kiosk
o Informasjons-funksjon av noe slag
o Toaletter
o Mindre utsalg/bod for lokale fiskere tilknyttet området

 
= bevare en større og fleksibel plass, som kan brukes til mye annet
= mister den aktivitet som en større serveringsvirksomhet kan bidra med.

 
Altså, en velfungerende (og dermed større) serveringsenhet, krever større areal. Ett mindre 
bygg som forslått, kan fungere helt fint, men da til noe annet formål (ref. over).
 
Nå planlegges og ønskes det jo i tillegg utendørs servering i Moloveien, dels i gateløp, dels 
langs fasader. I kombinasjon med det som allerede er, kan det jo være at dette er 
tilstrekkelig i forhold til servering i området, og at ett enklere bygg som foreslått på 
Sandkaia vil fungere fint.
 
Ønsket bruk må avveies mot tilgjengelighet, fleksibilitet, volum m.m.
 
Ut fra dette, må byggets størrelse reguleres i henhold til ønsket bruk/formål.
Private aktører her kan være ett bra alternativ. Prosess i forkant må avklares. En åpen 
konkurranse, hvor det konkurreres om denne beliggenheten, basert på det formål og de 
kriterier som BK legger til grunn, foreslås.
Hvilken eierform skal prosjektet ha, må avklares i prosessen:

 Kommunal (utleier, byggherre)



 Festeavtale
 OPS
 Salg av grunn

 
Jeg registrerer at en lokal bransjekollega tar til ordet for ett tidligere lansert prosjekt (både 
gjennom tidligere innspill til planen og via media) "Mathallen", og hevder at de skal ha ett 
fortrinn til denne etablering.
Nå har vel ikke dette noe i planprosess å gjøre etter min vurdering, men all den tid det er 
gjort, må jeg kommentere det.

 Forutsetningene for dette prosjektet var bl.a.:
o En flere år gammel konkurranse:

 Utlyst av Bodø Havn KF (som den gang var grunneier. Ja ett KF, men 
annen aktør/grunneier, tross alt)
 Grunneier skulle være utleier
 Prosjektet ble skrinlagt av Bodø kommune selv, pga. økonomien i 

dette (risiko)
o I ett mulig liknende prosjekt, er jo ikke noen forutsetninger eller premisser 

kjent pr. nå.
 
Gitt disse vesentlige faktorer, kan det jo ikke ligge noen automatikk i at en privat tilbyder, 
basert på en konkurranse for mange år siden, skal ha noe fortinn til dette arealet i dag. 
Dette ut fra både prinsipielle-, juridiske og almenne hensyn.
 
Og kanskje like viktig, vil ikke byen være best tjent med en ny runde, hvor interesserte 
tilbydere kan presentere sine planer, basert på de premisser og forutsetninger som 
BK nå utarbeider for plan/område? Jeg vil tro det.
 
Avhengig av veien videre, herunder hvilket formål området skal ha, og veien mot det – vil vi 
mer detaljert kunne presentere våre tanker og ideer for passende konsept her. Dette 
inkluderer også aktuelle samarbeidspartnere, både på eiersiden og driftssiden, avhengig av 
hva som ønskes og tillates av Bodø kommune.
 
Vi ser frem til en spennende og konstruktiv prosess, både med Sandkaia og resten av 
planområdet, og er klare til å bidra på ulikt vis hvis BK ønsker det, og endelig plan åpner for 
det.
 
Lykke til i sluttfasen av planprosessen, i dette veldig spennende området for sentrum.
 
Med vennlig hilsen
Tostrup Invest AS
TESA Invest AS – FAVN SERVERING
 
 
Erik Tostrup
Styrets leder
Mobil: +47 901 66 767



www.favnservering.no



Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø 
Bankgiro: 1503.39.57332 - Organisasjonsnr.: 988 604 607 – kunde@bodoenergi.no  

      
Bodø Kommune 
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8001 Bodø       

 
Att.: Stian Aase 
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Innspill til detaljreguleringsplan Kulturhavna 
 
Det vises til forslag til detaljreguleringsplan for Kulturhavna. 
 
BE Varme har etablert fjernvarmenett innenfor Planområdet i Moloveien og vurderer 
utvidelse av fjernvarmenett i området (mulig til Molobyen). BE Varme ønsker å bli inkludert i 
det videre arbeidet med Kulturhavna slik at eventuell fremtidig utvidelse kan samordnes.  
 
 
Med vennlig hilsen 
BE Varme AS 
 
 
 
Eline Olafsrud       
Salgsleder 
Tlf. 90807225       
            
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 

Postboks 1410, 8002 BODØ 
Telefon: 75 54 51 00 
www.bevarme.no 
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Barnas talsperson, eller talsperson for barn og unge i plansaker har følgende innspill:
Innledning

1. Jeg har erfaring fra etablering av de første skateramper rundt i fylket. Politiet meldte i de 
fleste kommuner om at disse måtte fjernes fra de fjerne områdene de ofte ble lagt til og 
heller plasseres i områder hvor folk ferdes. Sosialisering, vanlig folkeskikk og under 
oppsyn var ønsket. 

2. Jeg ser i noen av innspillene som ligger ved saken nå, at flere er redde for at kystkulturen 
forsvinner, blir usynlig ved denne reguleringa.

3. Det står lite i planen om tilrettelegging for aktivitet barn og ungdom. Lekeareal for barn 
er nevnt.

4. Fylkeskommunen har påpekt at det må tas hensyn til barn og ungdom. Sikkerhet må 
ivaretas, antakelig ment mest med hensyn til trafikk og til hav.

5. Området mot havna på den ene siden og bygningene fra og med Stormen bibliotek og 
rundt til bakken opp til Prinsensgate er prega av asfalt, stein og betong, for spasering og 
servering.

Hva med å legge til rette for at barn og ungdom trekkes ned hit og blir kjent med og fortrolig 
med havn, fiske, båt og uteservering og blir en del av kystkulturen?
Dersom det blir lagt til rette for aktivitet for ungdom i området, vil det gi nærhet til 
kystkulturen, samt en sosialisering av ungdom. Aktiviteter som har vært aktuelle de siste åra, er 
rullebrett/skatebaner. Der er gode anlegg i Rensåsparken og ved Bankgata skole, så hvorfor ikke 
i sentrum nær mye annen og ulik aktivitet ?Likeså er parkour en imponerende aktivitet som 
godt kan komme fram i lyset.
Anlegg for bading og soling støttes. 
At det legges til rette for ei bystrand på yttersida av moloen med en egna åpning i muren, synes 
som en god ide. Da kan flere aldersgrupper komme seg over på den sida. Samtidig vil også 
aktiviteten på yttersida være tryggere, mer sosial og under oppsikt.
Sikkerhet for barn og ungdom vil være bedre med blanding av aldersgrupper i et slikt allment 
bybilde.
Ungdom vil ha nytte av slike anlegg som ligger midt i bybildet, a la skøytebanen på 
parkeringshuset mellom Prinsens gate og Hålogalandsgata. Og som kan brukes store deler av 
døgnet - i alle fall så lenge uteservering pågår.



Fra: Alf Mangor Johannessen[alf.mangor@peppes.no]
Sendt: 07.05.2022 20:57:31
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Kopi: Stian Aase[Stian.Aase@bodo.kommune.no];Annelise 
Bolland[Annelise.Bolland@bodo.kommune.no];
Tittel: SAK 2020/6138 

 
Til Bodø Kommune 
KULTURHAVNA
 
FRA AMJ Capital AS ( AMJ Gruppen)
         Alf Mangor Johannessen
 
Det gledelig at det nå er mulighet til å få realisert prosjektet MATHAVNA som en del av Kulturhavna ( 
SANDKAIA)
Dersom prosjektet på SANDKAIA realiseres må AMJ har fortrinnsrett og at det ikke kan bli omkamp om 
dette – i forrige runde i bystyret ble ikke prosjektet skrinlagt , men finansieringen uteble da til en 
etablering av bygget for Bodø Kommune.
AMJ sine tegninger er vedlagt i kulturhavnas konseptskisse. Når det gjelder beliggenhet bør det avklares 
på hvor bygg/paviljong endelig bør etableres. Snøhettas tegninger gjorde en faglig vurdering av 
beliggenhet.
AMJ - Mathavna som konsept ønsker å  samarbeide med ulike aktører for å fremme mangfoldet 
regionen har gjennom lokale råvarer både sommer som vinter.
 



Reguleringsplan Bodø Havn.  
Bodø Fiskarlag setter stor pris på at det nå skal vedtas en plan som skal legge til rette for næringsaktivitet og 
opprusting av Fiskerkaia på moloen, og som samtidig legger til rette for aktivitet og opphold for Bodøs 
befolkning og besøkende i det samme området uten at det skal oppstå interessemotsetninger. Vi ønsker å være 
med på å utvikle området slik at det oppleves attraktivt og stimulerer til arbeidsplasser og bolyst i Bodø. 
  
Næring/Tjenesteyting 
Forutsetningen for en aktiv kystfiskeflåte i Bodø, er mottak drevet av Bofisk. Mottaket har vært drevet i 22 år 
uten opphold, noe som tilskrives beliggenheten og leveranser fra både heltids yrkesfiskere (B-blad) og 
kombinasjonsfiskere (A-blad), dvs fiskere som har minimum kr 50.000 i inntekt fra fiske og som kan tjene inntil 
kr. 400.000 i annet yrke. Beliggenheten til Bofisk på Fiskerkaia, er tilrettelagt for fartøy inntil 15 meter. 
Fiskemottaket har et aktivt samarbeid med fiskemottaket i Helligvær som er en viktig arbeidsplass i dette 
lokalsamfunnet. Videre er de neste operative fiskemottakene sørover i Rødøy/Lurøy og nordover i Steigen. 
Bofisks tilstedeværelse på Fiskerkaia er en forutsetning for kystfiske både i Bodø kommune og for kommuner 
rundt Bodø. Båtplasser til kystfiskere som har tilhørighet i Bodø har vært lagt til Fiskerkaia fordi dette er det 
tryggeste alternativet værmessig, kaia er tilpasset fartøy opp til 15 meter og på grunn av den nære 
beliggenheten til fiskemottaket. Området er attraktiv, og vil kunne ha mange interessenter. Derfor er Bodø 
Fiskarlag glad for at planen regulerer området rundt Fiskerkaia til næringsbebyggelse for å stadfeste dagens og 
fremtidens arealbruk. Fremtidig utvikling av området til fiskeriformål, vil medføre rivning av eksisterende buer 
og etablering av nye redskapshus for å sikre næringsbygg som tilfredsstiller dagens krav i forhold til lagring av 
redskaper brukt i fisket. For Bodø Fiskarlag er det viktig at maksimal tillatt gesimshøyde og maksimalt tillatt 
mønehøyde ikke stenger utsynet fra byen samtidig som vi ivaretar muligheten for å kunne utvikle næringsbygg 
som ivaretar fiskeri og eventuelt i kombinasjon med andre næringer som turisme. Imidlertid vil kravet om 
saltak kunne være begrensende for å etablere felles buer/redskapshus som skal ivareta behovet for flere fiskere. 
Vi ber derfor om at kravet endres til at utforming av takkonstruksjon må godkjennes av Bodø kommune 
v/Byutvikling før bygging kan starte. Ut over dette er forslaget i tråd med Bodø Fiskarlags ønske for 
planområdet. 
Fartøyene som brukes i Kystfiske er blitt større de siste 10-årene, og driver flere typer fiske. Dette medfører 
endrede krav til kaien samt behov for større plass til lagring av bruk knyttet til flere typer fiske. Fremtidig 
utvikling vil fordre at deler av kaien kan bygges ut for å gi bedre plass til bebyggelse innenfor arealformålet noe 
planen inkluderer. Med at det åpnes for inntil 100 % BYA innenfor formålet, vil det være godt tilrettelagt for en 
god utnyttelse av et tilrettelagt for kystfiske. 
  
Molorota (o_TO1)  
Bodø Fiskarlag ser ikke behovet for å videreføre eksisterende båtutslipp da det er svært grunt i sjøen og kan 
bare benyttes av mindre fartøy samtidig som det er trangt for å rygge båt med henger. Det oppleves som utrygt 
å skulle rygge bil med henger i et område med mye folk. Bodø Fiskarlag støtter forslaget om å prioritere en 
opprusting av båtslipp på Rønvikleira. Dette båtutslippet kan være uegnet ved sterk sørvestlig vind, men det 
sjelden vi setter ut båt i dårlig vær, stort sett skjer dette i en årstid og på dager med godt vær.  
Samtidig setter Bodø Fiskarlag pris på at planen legger til rette for at det fortsatt skal være mulig med adkomst 
til sjøen i Molorota. Vi tror det vil være med på å gjøre et prosjektrom fremfor Molostua attraktivt for folk som 
ferdes i området. 
  
Sandkaia (o_TO2) og Vei (o_V2) En til to rekebåter har fast plass på Sandkaia. Slik Bodø Fiskarlag forstår 
planen vil det fortsatt legges til rette for at kunder ser båtene og at kunder får grei adkomst for å kunne handle 
fra båt påSandkaia ved at det i området V2 reguleres til vei og det er korttidsparkering på nordsiden av 
Moloveien.  
  
Gatetun 
Bodø Fiskarlag setter pris på at vårt forslag om enveiskjøring i Moloveien vinterstid er tatt inn i planen. Dette 
sikrer  adkomst til/fra Fiskerkaia, nå glatt bakke opp/ned Moloveien hindrer kjøring knyttet til Fiskerkaia. Dette 
bør ikke hindre gående og syklende og veien kan stenges i sommerhalvåret og dermed tilrettelegge for 
opphold, aktiviteter og uteservering, etc. i denne årstiden.  
  
 
 
Molo 



Bodø Fiskarlag er enig i at endringer på Moloen ikke skal forringer funksjonen til moloen som en beskyttende 
struktur mot uvær samt at benker som etableres ikke må komme konflikt med kjøretøy som utfører nødvendig 
vedlikehold på Moloen. 
  
Gang-/Sykkelveg  
Dersom det skal drives næringsvirksomhet på Fiskerkaia, så må det tillates kjøring for varelevering og henting 
av varer fra Bofisk AS samt kjøring av varer/redskaper som brukes i fiske og varer ut til drift av Molokroken. Det 
må også kunne brøytes og tillates kjøring i forbindelse med nødvendig vedlikehold av moloen og andre 
installasjoner tilknyttet farleden.  
  
Parkering 
Bodø Fiskarlag er enig i at det skal legges til rette for lossepunkt for fiskerinæringen innenfor arealformålet. 
Imidlertid er det viktig for vår næringsvirksomhet at også fiskere med båtplass på Fiskerkaia har tilgang til 
parkering på Fiskerkaia knyttet til fiskeflåten. Bodø Fiskarlag foreslår at det kan tilrettelegges for 
parkeringsplasser for vår næring på Fiskerkaia, men at disse parkeringsplassene ikke skal stå til hinder for 
etablering av nødvendige bygninger til redskap/buer knyttet til fiskeri. Det er i dag 14 slike parkeringsplasser på 
Fiskerkaia. 
  
Friområde  
Bodø Fiskarlag har ingen innvendinger i at Rundholmen reguleres til friområde.  
  
Kombinerte formål i sjø og vassdrag  
Bodø Fiskarlag er enig i at havneområdet innenfor moloen reguleres til kombinerte formål i sjø og vassdrag. 
Samtidig er det viktig av området merket o_VK1 primært legges til rette for fiskeflåten og fiskerivirksomhet, 
men at annen næringsaktivitet kan etableres dersom det ikke går bekostning av fiskerivirksomheten. 
  
Arealformål vertikalnivå 1 Gang/sykkelveg  
Bodø Havn er uenig i plassering av foreslått bro mellom Moloveien og Moloen både fordi nåværende plassering 
vil gi mindre areal til buer/redskapshus og fordi den vil kunne redusere muligheten for utplassering av brygger 
til gjestebrygge formål som ved siden av tilbud til fritidsbåter også benyttes av kystfiskeflåten fra kommunene 
rundt Bodø når disse leverer til fiskemottaket. Dersom tiltaket forskyves nærmere Molostua, vil tiltaket kunne 
aksepteres av Bodø Fiskarlag. 
  
Bodø Havn KF 
Bodø Fiskarlag har vært i møte med Bodø Havn KF og fremlagt våre synspunkter. Bodø Havn KF hadde ingen 
innvendinger til Bodø Fiskarlags innspill. 
 
 
 
Mvh. Bodø Fiskarlag.  
 
Kjell Ingebrigtsen. Sign. 
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Detaljreguleringsplan for Kulturhavna 

Merknader til off. utleggelse av planforslaget 

saksnummer 2020/6138 
 

Det vises til annonsering på Bodø kommunes hjemmeside hvor det bes om merknader innen 7. mai. 22 
 
Vi har gått igjennom det utlagte materialet og har disse merknadene: 
 
Generelt 

Her er mange positive elementer i planforslaget, men dessverre er det flere steder hvor den formulerte 
hensikten med planen ikke er fulgt opp, eller også er på tvers av planens intensjoner, slik vi ser det. 
 
Planbeskrivelsens pkt. 2.1 Hensikten med planen 

 
«Den stolte kystkulturen i Bodø og i Nord-Norge er ofte lite synlig i det moderne bybildet. 
Området og tanken bak begrepet kulturhavna er at kystkulturen skal få en bedre arena og 
mulighet til formidling av vår felles kystkultur. Formidling av kystkultur vil være sentralt i arbeidet 
med å utvikle områdene innenfor Kulturhavna, og her vil både offentlige etater og frivillige 
organisasjoner kunne få bidra til en mer aktiv formidling av kystkulturen.» 

 
Vi støtter fullt ut denne formuleringen. Nedenfor vil vi peke på elementer i planforslaget som vi mener 
går på tvers av dette. 
 
Småbåthavna 

Småbåthavna i dag er et av de store kulturelementene i Bodø. Her formidles kontakten mellom byen og 
sjøen. Dette går tilbake til byens tidligste tider.  
 
Opplevelsen av å se virksomhet med båter og variasjonen i båtbildet er viktig. Det er dette som gjør 
Småbåthavna attraktiv.  
 
Båtutsettet er et vesentlig element i forståelsen og opplevelsen i den indre delen av småbåthavna. 
Dagens flytebrygge i denne indre delen av Småbåthavna, Molorota Brygge, med sin store variasjon av 
båter er en stor opplevelse.  
 
Vi kan ikke se at båtutsettet er i så dårlig forfatning at dette må fjernes. Reparasjon og opprustning av 
båtutsettet er vesentlig bedre enn å bygge nytt annet sted. Uttalelsene fra Kystlaget Salta i juni 2021 
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dekker vårt syn: 
 

«Båtutsettet er imidlertid i dårlig forfatning på grunn av dårlig vedlikehold, men i stedet for å 
fjerne båtutsettet bør det heller rustes opp og settes i stand slik at det kan benyttes av båtfolket 
uten at det innebærer noen fare ved bruken av det.  
 
Dersom dette båtutsettet fjernes vil nærmeste båtutsett være på Rønvikleira. Dette er langt 
unna indre havn og vil være upraktisk å benytte for de som har båtene sine i indre havn.» 

 
Den immaterielle forståelsen av båtene og byen er viktig – og Småbåthavna, slik den er i dag, er et 
vesentlig element i denne forståelsen.  
 
Pkt. 8.3 Virkning av planforslaget. Stedets karakter. 
Vi mener at planforslaget for indre del av Småbåthavna vil gi en vesentlig endring av stedets karakter. 
Dagens situasjon med småbåter og båtutsett må opprettholdes.  
 
Pkt. 8.11 Barns interesser 
Vi er uenig i at båtutsettet er en fare for barn. Trapper og sitteplasser her vil gi større risiko for at barn 
trekker ned mot sjøen og faller uti.  
 
Pkt. 6.3.3 Torg. Molorota 
Oppholdsplass og trappeamfi vender mot øst. Det vil ikke oppleves varmt og solrikt å sitte vendt mot øst. 
Her vil være et lite attraktivt oppholdsområde.  
 
Rundholmen 

I planbeskrivelsen fremholdes flere steder at Rundholmen må inngå som et naturelement i området: 
 

• Tekst til fig. 18: «Rundholmen gir området et naturlig preg. Dette er viktig å ta vare på.» 
• Pkt.5.3 Stedets karakter. «Rundholmen er i hovedsak inngrepsfritt og har dermed et naturlig 

preg. Dette er en viktig kvalitet i området som er viktig å ivareta.» 
• Pkt. 5.6 Naturverdier. «Rundholmen har et naturlig, uberørt preg. Planen legger til rette for å 

bevare dette.» 
 
Dette følges opp under pkt. 6.3.9 Friområde, men går på tvers av intensjonen (vår kursiv i sitatet):  

 
«Rundholmen reguleres til friområde. Området gir et naturlig preg og er en viktig kvalitet i 
planområdet. På høyeste punkt hvor det er opparbeidet en platting tillates det å gjøre tiltak for å 

oppgradere denne. Det tillates også å legge til rette for å etablere en badetrapp sør for 

plattingen (figur 34). Tilrettelegging skal være i tråd med forprosjektet for Kulturhavna. 
Det har vært vurdert løsninger for å gjøre deler av Rundholmen universelt tilgjengelig. Tiltak vil 
bidra til å skape barrierer og forringe det naturlige preget. Det er derfor gått vekk fra denne 
tanken. Rundholmen skal videreføres som et friområde. Det tillates derfor ikke tiltak utover det 
overnevnte.»  

 
Vi støtter fullt ut at Rundholmen skal være et naturområde.  
 
Vi er sterkt uenig i at det skal kunne opparbeides platting og badetrapp her. Den eksisterende plattingen 
rundt flaggstangen bør også fjernes. Disse installasjonene reduserer i vesentlig grad opplevelsen og 
målestokken av Rundholmen som naturområde.  
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De foreslåtte elementene i planforslaget går på tvers av planens intensjoner. 
 
Pkt. 8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldsloven 
Vi mener at platting og benker rundt flaggstangen på Rundholmen må fjernes og at naturen må 
tilbakeføres her.  
 
Gangbro 

Pkt. 6.4 Kulturløypa 
Den forslåtte gangbroen reduserer kulturløypa vesentlig.  
 
Vi støtter høringsuttalelsen fra 57 båteiere ved Molorota Brygge: 
 

«En gangbro over til Moloen lengre ut i havna vil redusere vrimleeffekten og attraktiviteten i 
selve molorota og langt på veg ødelegge den attraktive «Kulturløypen» som arkitektene 
framhever som en sentral verdi i dette store byrommet. Slike broer over vannspeilet i indre havn 
vil derfor sterkt frarådes. Videre er Molorota trang og den kritiske faktoren for trivselen her er 
begrensningen i antall soltimer etter oppføring av høge bygninger mot sør langs hele 
Havnepromenaden. Å fylle opp denne trange hot-spotten med installasjoner, paviljonger, 
plassmøblering, utescene og strukturer for uteservering vil gjøre den enda trangere og lage 
skygger som vil ødelegge attraktiviteten – Arkitektenes ulike ideer her vil derfor sterkt frarådes.» 

 
Pkt. 8.8 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Ved å etablere en gangbro vil intensjonen om å «forsterke Moloen som turområde» bli vesentlig 
redusert.  
 
Vi støtter Byutvikling i deres betraktning under pkt. 10 Annet. Her anbefales at gangbroen ikke etableres. 
 
Vi mener at gangbroen må fjernes fra planforslaget.  
 
Detaljerte kommentarer til planbeskrivelsen og planbestemmelsene 

 
Planbeskrivelsen pkt. 6.15.2 #3 
For å ivareta siktlinjene fra Moloveien til Stormen må det legges inn byggegrenser i plankartet. Teksten, 
slik det nu står gir ingen klare begrensninger for bygging mot Sandkaia. 
 
Planbestemmelsene  
§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
Fellesbestemmelser 
 

«Mindre tilpassing og justering innenfor og mellom arealformål o_TO1, o_GT1 og o_V i vest 
tillates i forbindelse med detaljprosjektering.» 
 

For å være presis mener vi at detaljprosjektering må erstattes med rammesøknad evt. 
igangsettingssøknad og tas med rekkefølgebestemmelsene.  
 
Vei o_V1 
Som punktet over må detaljprosjektering erstattes med rammesøknad og tas med 
rekkefølgebestemmelsene. 
 
§ 4.3.1 Grønnstruktur. Friområde 
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Som argumentert for over skal det ikke kunne etableres nye tiltak på Rundholmen. Bestemmelsen bør 
revideres til  
 

«o_FRI reguleres til offentlig friområde. Rundholmen skal bevare sitt naturlige preg. Innenfor 
arealformålet tillates ikke nye tiltak.» 

 
§ 4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
o_VK2 
Etter vår vurdering bør reguleringsformålet endres fra kombinert formål til VS Småbåthavn (6230). 
 
Dette ivaretar fullt ut intensjonen med aktiviteter «som er rettet mot publikum og allmennheten». Den 
foreslåtte fjerning av Molorota Brygge og båtutsettet reduserer opplevelsen av småbåthavna som 
sjøkultur.  
 
Vertikalnivå 3. Gang/sykkelvei (o_GS) 
Punktet bør utgå i planen slik vi har argumentert for over, og slik Byutvikling har kommentert i 
planbeskrivelsens pkt. 10. Alment. 
 
Dersom broen fortsatt skal være del av planen må det angis fri seilingshøyde. Dessuten må det medtas i 
rekkefølgebestemmelsene når endelig utforming skal være godkjent.  
 
§ 6. Bestemmelser til bestemmelsesområder 
#3 
Det må angis om maksimalt byggeareal skal være i BYA eller BTA.  
 

«Bygningen skal oppføres slik at den ikke kommer i konflikt med gangaksen mellom Storgata og 
Moloveien. Bygget skal ikke blokkere siktakser fra Moloveien mot Stormen eller fra Storgata mot 
havna.» 

 
Denne teksten må endres til at bygningen skal ligge innenfor angitte byggegrenser. Slike byggegrenser 
må legges inn på plankartet.  
 
Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene 
Vi regner med at dokumentet «Bodø kulturhavna forprosjekt» datert 12.03.2021 skal tas med her, slik 
dette er henvist til flere steder i planbeskrivelsen og -bestemmelsene. 
 
Godkjennelse av utbygging 

Vi registrerer at det ikke er Byggesakskontoret, men Byutvikling som skal godkjenne de arkitektoniske 
forholdene. Dette er angitt i planbestemmelsene, rekkefølgebestemmelsene § 7.1 Før rammetillatelse og 
§ 4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Vi har forståelse for dette idet Byggesakskontoret ikke har arkitektfaglig kompetanse. Men vi mener at 
Bodø kommune burde etablere en stilling som byarkitekt og som et minimum ha arkitektstilling innen 
Byggesakskontoret.  
 
BOARCH arkitekter a.s 

 
Gisle Jakhelln, Siv.ark. mnal 
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Figur 1. Småbåthavnen i Nice, Frankrike, med båtutsett og plass til vedlikehold av båtene. Et veldig attraktivt element for byens 
innbyggere – og for besøkende. Foto Gisle Jakhelln juni 2015. 


