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Bodø kommune - Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
hydrogenanlegg på Langstranda. Fiskeridirektoratets uttalelse  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Bodø kommune av 25.03.2022 
med høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for hydrogenanlegg på Langstranda i Bodø 
kommune. Vi viser og til vår uttalelse til varsel om oppstart av 01.02.2022. 
 
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 planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler 
etablering av produksjonsanlegg for grønt hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg. 
Produksjonsprosessen innebærer å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og 
oksygen. 
 
Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene 
reguleringsplan. Det vil si inntil 15.000 m2 (BRA) og en byggehøyde på kote +22.0. Det vil bli 
åpnet for at tanker, tårn, etc. med begrenset utstrekning kan ha en noe høyere byggehøyde. 
 
Fiskeriinteresser i området 
Fiskeri- og ressursområdene i Bodø kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i samarbeid 
med lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av yrkesfiskere. 
Fiskeridataene er lagt inn på Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på 
Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/plan  
 
I området rundt tiltaksområdet har vi ikke registrert noe fiskeri- eller havbruksinteresser. 
Miljødirektoratet har kartlagt tre områder av naturtypen skjellsand i nærheten av 
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tiltaksområdet (figur 1)1. Overlappende med planområdet er det kartlagt et svært viktig 
skjellsandområde (A - område) og omtrent 600 meter nordvest ligger et til skjellsandområde 
også klassifisert til svært viktig, og omtrent 500 meter nord er enda et slik område, klassifisert 
som viktig (B - område). Svært viktige skjellsandforekomster er større sammenhengende 
forekomster (> 100 000 m2) av ren skjellsand på grunt vann ned til ca. 10 m dyp, ofte med 
spredt bevoksning av tare. 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. 
 

 
Figur 1. Marine naturtyper kartlagt rundt tiltaksområdet. Svarte felt: skjellsandforekomster. 

 
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Nordland 
Fiskeridirektoratet region Nordland viser til vår ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. I 
uttalelsen ber vi om at marine naturtyper og deres økosystemtjenester hensynstas i planen. Vi 
registrerer at våre innspill er tatt til etterretning og mener de interessene direktoratet skal 
ivareta er godt ivaretatt i planen.  
Fiskeridirektoratet region Nordland ber om at alle tiltak i sjø skjer på høst og tidlig vinter fordi 
det er den perioden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro, eller at avbøtende tiltak er 
tilstrekkelige til å hindre negativ påvirkning på miljøet. 
 
Det bes om kopi av vedtatt plan. 
 
 
Med hilsen 

 
1 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 19-2001 
Revidert 2007. 51 s 
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Automatisk tilbakemelding - Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering 
for hydrogenanlegg på Langstranda 
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.
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Bodø kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn - 
Detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda - PlanID 
2021011 - Uttalelse fra Avinor 

 
 
Vi viser til kommunens brev av 25.03.2022 vedrørende høring og offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda, planID 2021011, i Bodø kommune. 
 
Avinor har uttalt seg i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet ved brev av 24.11.2021 
til Norconsult AS Avd Bodø. Videre har Avinor uttalt seg i forbindelse med varsel om utvidelse av 
planområdet og høring av planprogram ved brev av 27.01.2022 til Norconsult AS Avd Bodø. 
 
 
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. 
 
Planområdet ligger på nordsiden av Bodø lufthavn, i en avstand av ca. 330 – 670 meter fra 
rullebanes senterlinje. 
 
Vi vil nedenfor gå gjennom de ulike fagtemaene knyttet til flysikkerhet rundt Bodø lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
 
Nødvendige bestemmelser knyttet til høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for 
dagens og nye Bodø lufthavn er innarbeidet i § 2.8.1 i forslag til reguleringsbestemmelser, datert 
22.02.2022. 
 
Det er i § 4.1.1 i forslag til reguleringsbestemmelser satt maks tillatt gesimshøyde til kote + 22,0 
(NN2000). Tekniske rom, trappetårn og lignende tillates 3,5 meter over tillatt gesimshøyde. 
Med nevnte bestemmelse vil de planlagte installasjonene ikke komme i konflikt med 
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for dagens eller nye Bodø lufthavn. 
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3. Operative forhold ved Bodø lufthavn 
 
Bestemmelse om krav knyttet til operative forhold ved Bodø lufthavn er tatt inn under § 2.8.2 i 
forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
 
4. Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer (Storulykke) 
 
Etter det vi kan se har tiltakshaver forholdt seg til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) sitt regelverk med hensyn til utarbeidelse av hensynssonene H350_1, H350_2 og H350_3 
med tilhørende vilkår under § 5.1.1 i forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
Avinor registrerer at man i ROS-analysen av 17.02.2022, side 4, har beskrevet følgende 
sårbarhets- og risikoreduserende tiltak: 

 I videre detaljprosjektering gjennomføre en beredskapsanalyse, herunder invitere lokale 
nødetater og Avinor med i arbeidet. 

 Implementere ytterliggere risikoreduserende tiltak som identifiseres gjennom det videre 
arbeidet med fullstendig QRA for anlegget. 

 
 
5. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Bestemmelse om krav til radiotekniske vurderinger er tatt inn under § 2.8.3 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
Krav med hensyn til elektronisk påvirkning knyttet til radiokommunikasjon mellom kontrolltårnet på 
Bodø lufthavn og flyene, samt GPS-installasjonene i flyene, er tatt inn under § 2.8.4 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
6. Turbulensvurderinger 
 
Bestemmelse om krav knyttet til turbulensforhold er tatt inn under § 2.8.5 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
7. Farlig eller villedende belysning 
 
Bestemmelse knyttet til farlig eller villedende belysning er tatt inn under § 2.8.6 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
8. Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø lufthavn 
 
Bestemmelse knyttet til forebyggende tiltak mot «birdstrike» er tatt inn under § 2.8.7 i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
9. Støy 
 
Det er opplyst at Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget, jf. § 2.9 i forslag 
til reguleringsbestemmelser. 
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10. Avsluttende merknader 
 
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplanen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplan, flyplassutforming og kapasitet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Statsforvalteren i Nordland 
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Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for hydrogenanlegg 
på Langstranda 
 
Viser til offentlig ettersyn detaljregulering for hydrogenanlegg på Langstranda datert 25.03.2022. 

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/ 

Forsvaret har interesser i dette området i form av en sjøledning gjennom det foreslåtte formålsområde 
Havneområde i sjø. Sjøledningen skal videreføres som en del av den fremtidige rollen til Luftforsvarets base 
Bodø som en fremtidig beredskapsbase. 

Sjøledningen er tidligere omtalt i andre plansaker. Viser her til vår uttalelse til reguleringsplan for Langstranda 
av 05.01.2015, hvor vi ba om at plangrensen måtte gjelde som ytre grense for fyllingsfot for arealet. Videre ga vi 
uttalelse til kommunedelplan for Hernes, datert 25.01.2022, hvor vi til bestemmelsenes § 2.8 ba om at det bør 
stilles krav om at det ikke må etableres anlegg eller installasjoner som kan være en fare for blant annet 
sjøkabler og ledninger.. 

Vi registrerer at formålsgrensen mellom Industriområde og Havneområde i sjø tilsvarer plangrensen i 
reguleringsplan for Langstranda. Vi forutsetter derfor at alle inngripende tiltak for etablering av en kaifront 
holdes innenfor formålsområde Industri.  

Vi registrerer også at det i forslag til planbeskrivelse er nevnt at det skal etableres inntak av sjøvann til kjøling 
og etableres utslippsledninger i formålsområde Havneområde i sjø. Disse kan komme i konflikt med vår 
sjøledning.  

For å ivareta våre interesser knyttet til sjøledningen ber vi om å bli involvert i detaljprosjekteringen. Vi ber også 
om at det i planbestemmelsene tas inn at Forsvarsbygg skal ha blitt forelagt detaljplan for alle tiltak som 
berører formålsområde Havneområde i sjø til uttalelse før byggetillatelser innvilges. Videre ber vi også om at 
det tas inn et punkt i planbestemmelsene som sier at mudring eller dumping av masser innenfor formålsområde 
i sjø ikke kan tillates. 

I Kartverkets sjøkart ligger Havneområde i sjø innenfor en sone med ankringsforbud. Vi ber derfor om at også 
det i planbestemmelsene tas inn at bruk av bunn anker i formålsområdet ikke tillates 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

02.05.2022 2022/1575-3/ 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Bodø kommune 
 
Postboks 319 
8001 BODØ 

Odd Arnold Graabræk 
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Dersom dere har behov for mer utfyllende informasjon knyttet til vår sjøledning kan undertegnede kontaktes. 
Fra vår side kan det da være ønskelig med et fysisk møte, da det er begrenset hvor mye informasjon vi kan gi 
over telefon eller elektroniske møteplattformer. 

 

  
Odd Arnold Graabræk  
Forsvarsbygg  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 



Fra: Ingrid Johanna Verbaan[ijv@nve.no]
Sendt: 02.05.2022 10:49:21
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: 202117045-4 NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for hydrogenanlegg på 
Langstranda - Bodø kommune 

Deres ref.: saksnummer 2020/5323
 
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, blant annet overvann 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 og offentlig ettersyn - Detaljregulering for hydrogenanlegg på 
Langstranda 
 
Kystverket viser til forsendelse fra Bodø kommune 25.3. 2021 vedrørende høring og offentlig 
ettersyn av detaljregulering for hydrogenanlegg på Langstranda i Bodø kommune. 
  
Formålet med planen er å fastlegge mer detaljert arealbruk i et langsiktig perspektiv med 
tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Planen skal gi hovedtrekkene for arealenes 
utnyttelse, herunder hvilke hensyn som må ivaretas gjennom ved etablering av et 
hydrogenanlegg. 
  

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.  
Nærings- og fiskeridepartementet 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.   
 
 
Kystverkets vurderinger 
 
Havn 
Havner og havneterminaler er viktige bindeledd mellom land og hav, og for folk og 
næringstransporten langs kysten. Etablering av hydrogenanlegget på Langstranda er en 
satsing imot det grønne skiftet, og det vil i fremtiden være viktig at det er tilgjengelig 
alternative drivstoffkilder som bidrar til å redusere utslipp fra skipsfarten. Det er likevel 
viktig at slike anlegg opererer på mest mulig sikker og forsvarlig måte. Kystverket har hatt 
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flere møter med kommunen og ansvarlig operatør for etableringen. Kystverket har i møtene 
pekt på noen utfordringer med hensyn til anløp av anlegget. Disse er nærmere omtalt i 
vedlagte dokumenter til høringsbrevet. Kystverket er fornøyd med dette, men ber også om 
at Losansvarlig i Nordland (Andor Antonsen) også får sett på utredning knyttet til anløp og 
forholdene rundt dette.  
 
For øvrig har ikke Kystverket noen spesielle merknader utover at vi må kontaktes når 
planarbeidet skal se på plasseringen av navigasjonsinstallasjoner knyttet til anløp av ny 
kai. Bakgrunnen er behovet for å se trafikken i en helhetlig sammenheng. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 



 

Notat til oppfølging 
  

Byggesak   
 
 
Stian Aase BYUTVIKLING - 

Byutvikling 
 
 
 
 

Høringsuttalelse byggesak - Langstranda 
Byggesak har gått gjennom detaljreguleringen for hydrogenanlegg på Langstranda, og har disse 
bemerkningene. 
 

4.1.1. Industri (felt BI1-3) 
Byggegrense mot naboeiendom er i utgangspunktet 4 meter. Skal det bygges 
nærmere enn 4 meter må man ha nabosamtykke. 
 
Kommentar: Dette punktet må avklares opp mot plan- og bygningsloven § 29-4 ("....skal minst 
svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 m.") 
 

5.1.1. Fareområde, brann-/eksplosjonsfare (sone H350) 
Innenfor fareområde brann/eksplosjonsfare (H350_3), ytre sone, er det ikke andre restriksjoner 
enn de som går fram av hovedformålet. 
 
Innenfor fareområde brann/eksplosjonsfare (H350_2), midtre sone, tillates det etablering av 
hydrogenanlegg og tiltak som går frem av hovedformålet.  
 
Innenfor fareområde brann/eksplosjonsfare (H350_1), indre sone, tillates kun etablering av 
virksomhet knyttet til hydrogenanlegg (anlegg for produksjon av hydrogen med tilhørende 
bygninger og anlegg, herunder kontorer, lagerbygg, tankanlegg, bunkring, fylling/tapping og andre 
anlegg og installasjoner som er nødvendig for produksjon og drift, samt anlegg og installasjoner for 
utnyttelse av overskuddsvarme og oksygen). 
 
Det skal foreligge godkjenning av søknad om samtykke til DSB i henhold til forskrift om håndtering 
av farlig stoff. 
 
Kommentar: H350_1 / H350_2 / H350_3 – Dere må forklare nærmere hva som er tillatt i disse 
faresonene. 

Hensynssone brann og eksplosjonsfare – dere må avklare nærmere 
Dere må avklare nærmere eksisterende bebyggelse innenfor regulert hensynsone "brann- og 
eksplosjonsfare". 
  

Dato:   ........................................................................21.04.2022 
Saksbehandler:   ......................................Eivind Kristian Langås               
Telefon direkte:   .......................................................................... 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................32168/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................2022/2215 
Arkivkode:   .................................................................................. 
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 Med hilsen  
   
 Torill Cecilie Mehus  
 Seksjonsleder byggesak  

 
 
 

  Eivind Kristian Langås 
  Ingeniør 

 
 
 
 
 
 



Fra: Tore Handberg[torehandberg@outlook.com]
Sendt: 07.05.2022 23:34:51
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: saksnummer 2021/5323 

Merknad og innsigelse til planforslaget saksnummer 2021/5323, detaljregulering 
for hydrogenanlegg på Langstranda.
Jeg representerer naboeiendom Langstranda 1. gnr. 138/bnr. 2500 og har to ganger sendt inn 
merknader.
Første gang ved varsel om planoppstart detaljregulering, andre gang ved varsel om utvidelse av 
planområdet. 
 
Jeg gjentar og poengterer at det ikke aksepteres at planlagte tiltak berører noen del av vår 
eiendom eller begrenser dagens bruk, og eller utvikling i henhold til eksisterende reguleringsplan 
for vår eiendom. 
Vi godtar ikke at det reguleres inn buffersone på vår eiendom gnr 138 bnr 2500.
Vår eiendom er regulert som industri, lager, fiske-fangst-oppdrett med tilhørende driftsbygninger, 
kontor og bolig. 
Vi har leieavtaler med lagerleie, MC verksted, fisker, entreprenør og grossist. Det er drift i våre 
lokaler og flere har sitt faste arbeid i lokalene. 
Bygget inneholder også godkjent boenhet, altså et hjem for familie bruk. 
Vår eksisterende adkomst/vei er viktig for oss, og må ikke begrenses i fremtiden. 
Det er viktig for oss at vår framtidige sjøfront/kai kan benyttes uten restriksjoner som følge av 
planlagt ny detaljregulering.
Eksisterende bestemmelser for vår eiendom må videreføres.
 
Vår eiendom med bygninger renoveres løpende og vi jobber med utvidelse og ny 
bygningsmasse for ytterligere tilpasning for leietakere i henhold til eksisterende bestemmelse. 
I løpet av siste to årene har vi investert ca. 20 millioner i påkost for tilpasninger av dagens bruk.
 
Jeg presiserer igjen at vår eiendomsgrense mot sjø har rett til utfylling i hav. 
Vi aksepterer ikke at planlagte detaljregulering begrenser våre bruksmuligheter på eiendom og 
planlagte utfylling i sjø, og eller kai. 
Vi har planer om egen bruk av denne tomten inkludert egen framtidig utfylling i vest. Vi vil dermed 
ende opp med sjøfront i nord på anslagsvis 25 meter. Det er viktig for oss at vår framtidige sjøfront/kai 
kan benyttes uten restriksjoner som følge av ny og nærliggende aktivitet/bebyggelse på nabotomt.
 
Vi godtar altså ikke at det reguleres inn buffersone på vår eiendom gnr 138 bnr 2500.
 
Vennligst
 
Tore Handberg 
Styreformann og Partner
Langstranda AS 
Mobil. 92263991 
torehandberg@outlook.com
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
hydrogenanlegg på langstranda 
Salten Brann viser til innsendt brev angående detaljregulering for hydrogenanlegg på Langstranda. 
 
Flere momenter som vedrører brannvesenet, er hensyntatt i planbeskrivelse og ROS. Herunder 
fremkommelighet som blir ivaretatt av eventuelt nyetablert veiakse inn til området. 
 
Temaet rundt slokkevann er fortsatt ikke avklart da kapasiteten ikke er tilfredsstillende jf. gjeldende 
regelverk. Videre vil plassering av uttak være viktig for å sikre brukbar tilgjengelighet i og rundt 
området og byggverk.  
 
Salten Brann ønsker å bli involvert i videre dialog rundt etablering av hydrogenanlegget. 
 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Christian Falch  
 Saksbehandler  

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dato:   .................................................................06.05.2022 
Saksbehandler:   ...........................................Christian Falch 
Telefon direkte:   ................................................................... 
Deres ref.:   ..........................................................2020/5323 
Løpenr.:   .............................................................2215/2022 
Saksnr./vår ref.:   .................................................2021/3494 
Arkivkode:   .....................................................................L13 
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sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 
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Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 
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  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lill Hildonen, 75531628 
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Uttalelse med innsigelse - detaljregulering - hydrogenanlegg på 
Langstranda - Bodø 

Det vises til oversendelse av 25.03.2022 i forbindelse med høring av detaljreguleringsplan for 
hydrogenanlegg på Langstranda.  
 
Hensikten med planen er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler etablering 
av et hydrogenanlegg, inklusive kai og bunkringsanlegg. 
 
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 Statsforvalteren.  
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at 
disse etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen.  
 
 
INNSIGELSE  

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull risiko- og 
sårbarhetsvurdering 

Forslag til løsning: 
 
Det må gjennomføres fullverdig ROS-analyse for hele planområdet, hvor bølgepåvirkning er 
tilstrekkelig utredet. På bakgrunn av ROS-analysen må det fastsettes bestemmelser som ivaretar 
tilstrekkelig sikkerhet for hele planområdet. Det vil si risikoreduserende tiltak som også gjelder for 
bølgepåvirkning. 
 
Vi anbefaler å bruke DSB sin veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging til 
gjennomføring av ROS-analyse. 
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Begrunnelse: 
 
Jf. plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres 
for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. 
 
Ifølge DSBs retningslinjer for Fylkesmannens (Statsforvalterens) bruk av innsigelse for å ivareta 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kan det fremmes innsigelse «når det er mangelfull 
ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten». Deriblant hvor risiko- 
og sårbarhetsanalysen er mangelfull etter lovens vilkår. 
 
Store deler av planområdet er flomutsatt med tanke på fremtidig havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning.  
 
Av oversendt plandokumenter kan vi ikke se at det er utarbeidet en fullverdig ROS-analyse, hvor 
bølgepåvirkning er tilstrekkelig utredet for planområdet. I tillegg er det ikke fastsatt 
risikoreduserende tiltak i bestemmelsene på bakgrunn av beregningene. Statsforvalteren anser 
dette for å være mangel ved planen, og det fremmes derfor innsigelse på dette grunnlag.  
Hydrogenanlegget vil omfattes av storulykkeforskriften, og det stilles derfor strenge krav til sikring av 
anlegget. 
 
Området kan bare bebygges dersom utbygging vil oppnå tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK 17 kap. 7, 
sikkerhet mot naturpåkjenninger, som også må ses i sammenheng med plan- og bygningsloven § 28-
1 om sikker byggegrunn. 
 
Statsforvalteren har ingen andre merknader til planforslaget. 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsen medfører at planen ikke kan egen godkjennes av Kommunestyret 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  
statsforvalter 

  
 
Lill Hildonen 
kst. underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandler: Stine Gabrielsen Kommunal- og beredskapsavdelinga 
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Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


