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1 Endringsdokument 
I dette dokumentet er en samlet oversikt over alle endringer som er gjort etter høring av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, og lagt frem ved 
sluttbehandling i Bystyrets møte 16. juni 2022. Endringene er kategorisert etter hvilke dokument de tilhører- 

 

2 Plankart 
Det er gjennomført en rekke endringer i plankartet etter høring. Endringene kan grovt deles i tre kategorier: 

- Generelle endringer som er gjort i hele kommunen 
- Endringer som følge av merknader som er kommet gjennom høringen, oppdatert kunnskap og nye vurderinger.  
- Endringer i arealformål som følge av at nyere reguleringsplaner er gjennomgått.  

 

Generelle endringer 
Det er gjort en opprydding i formål for grøntområder. Formålene er avsatt med bakgrunn i KPA 2018 og gjeldende reguleringsplaner: blågrønn struktur 
benyttes på kommunale tomter, områder som er avsatt i KPA2018 og regulerte friområder, grønnstruktur og turdrag. Uteoppholdsareal benyttes på 
regulerte lekearealer. LNFR benyttes på regulerte friluftsområder. 

Oppretting av formålsnavn etter Kommunal- og distriktsdepartementets reviderte liste (per 18. november 2021) for feltnavn til arealplaner. 

 

Endringer i plankart etter høring 
Nedenfor er en oversikt over endringer i plankart etter høring. Større endringer/justeringer er vist med kartillustrasjoner mens mindre justeringer er 
oppsummert i tabell. 

  



Forsveien og Hunstadringen 10 

Planforslag Endret etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Ved Forsveien avsettes areal mellom RV80 og jernbanen til LNFR i stedet for blågrønnstruktur. Dette for å, på samme måte som i planforslaget, 
signalisere at det ikke er ønskelig med utbygging, men også at området ikke skal opparbeides. 
 
Hunstadringen 10 endres fra blågrønnstruktur til boligformål. Området vurderes lite egnet til bolig på grunn av beliggenhet mellom to veier med relativt 
mye trafikk. Det meste av området ligger innenfor rød støysone. Område er imidlertid regulert til bolig i en gjeldende reguleringsplan, og dette vektlegges 
her. 

 

 



Breiva 

Planforslag Endring etter høring 
  

   
Bakgrunn for endring: 
Område avsatt til masselagring er redusert ved at det er lagt inn en kantsone med LNFR-formål langs Soløyvannsveien. Hensikten er å sikre at tiltaket ikke 
vil påvirke vannmiljøet i Futelva negativt. Futelva er blant annet levested for den rødlista arten elvemusling som er svært sårbar for avrenning og 
spredning av partikler ved erosjon e.l. 

 

  



Brufoten, Tverlandet 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Område avsatt til kombinert formål næring og forretning er justert ved at areal langs strandsonen og i nord avsettes til LNFR. Endringen er gjort for å 
ivareta eksisterende grønnstruktur og bekk i nord, samt muligheten for å etablere en sammenhengende grønnstruktur langs sjøen. 

 

 

 

 

 

 



Alternativer for boligområder, Tverlandet (Fitjan, Lahaugen, Kryddermoen) 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
For områdene på Tverlandet der det var to ulike alternativer på høring gjøres følgende endringer: 

- Areal ved Fitjan (B13 i gjeldende plan) avsettes i sin helhet til LNFR. 
- Areal ved Lahaugen (del av B16 i gjeldende plan) videreføres som bolig, men med redusert avgrensning av hensyn til gapahuk og nærturområde 

ved «Elgen». 
- Areal ved Kryddermoen (del av B10 i gjeldende plan) videreføres som bolig med noe utvidet avgrensning mot sør. 

 

 

 



Næringsområde (N5), Tverlandet 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Område nord for jernbanen på Tverlandet som var foreslått endret til LNFR-formål videreføres som næringsområde. Utbygging av området vil være i 
konflikt med interesser knyttet til naturmangfold, friluftsliv og naturmangfold. Samtidig er det en generell mangel på areal for næring, og det er viktig å 
sikre at kommunen har ulike typer næringsareal tilgjengelig.  

 

  



Vågan 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Areal avsatt til fritidsbebyggelse er justert. Noe av areal som var foreslått endret til LNFR-formål vest for eksisterende hyttefelt videreføres til 
fritidsbebyggelse etter merknad fra grunneier. Arealet er redusert sammenlignet med gjeldende plan. I nord er avgrensning justert av hensyn til 
registrerte naturverdier, og i sør er den justert for å ivareta kantsone langs vassdrag. 

 

 

 

 



Fatvåg, Landegode 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
For å legge til rette for at eksisterende fritidsboliger og fradelte tomter kan benyttes i tråd med formål er arealformål endret fra LNFR til LNFR-spredt 
fritidsbebyggelse. Det åpnes for utbygging av inntil 3 nye fritidsboliger. 

 

 

 

 

 



Alsos-Os, Kjerringøy 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Areal avsatt til LNFR spredt bolig er justert for å ta hensyn til naturtyper med stor verdi/høy forvaltningsprioritet. I tillegg er større lokaliteter med 
middels verdi/forvaltningsprioritet tatt ut av areal som er avsatt til LNFR spredt bolig. Det er også tatt ut noe dyrka mark på nordsiden av Kjerringøyveien 
som følge av dette.  
 
På kartet til venstre er en oversikt over registrerte naturtyper. 

  



Mulstrand 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Areal avsatt til LNFR-spredt boligbygging på Mulstrand deles i to mindre områder for å sikre at rein beholder en naturlig trekkvei ut av området. 

 

 

  



Seines, Straumøya 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Areal avsatt til LNFR spredt boligbygging på Seines er justert etter merknad fra flere grunneiere og Saltstraumen kommunedelsutvalg. Samlet er det nå 
avsatt et areal på 917 daa til LNFR spredt bolig på Seines.  

 

 

  



Marvoll 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 

- Foreslått utvidelse av næringsområde øst for Fv17 tas ikke inn i plan av hensyn til reindrift. 
- Foreslått nytt område for fritidsbebyggelse tas ikke inn i planen av hensyn til reindrift samt eksisterende boligområder på Marvoll. 
- Areal til LNFR-spredt boligbygging på Marvoll deles i to for å ivareta hensynet til reindrift. 

 

 

 

 

 



Malmskaret, Børvatn 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Areal som er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende bebyggelsesplan, men foreslått til LNFR-formål, avsettes til LNFR spredt fritidsbebyggelse. Det åpnes 
for utbygging av inntil 5 nye fritidsboliger. Dette er i henhold til vedtatt bebyggelsesplan. 

 

 

  



Krakvika 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
Område ved Krakvika som var foreslått avsatt til LNFR spredt fritidsbebyggelse videreføres som LNFR-område. Bakgrunnen er i hovedsak områdets verdi 
som del av et større beiteområde for sau og rein.  

 

  



Kvalnes 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 
For næringsområde på Kvalnes, som i sin helhet var foreslått endret til LNFR-formål, videreføres den sørlige delen som næringsområde.  
 
I planprosessen kom det innspill om at nordlig del av eksisterende næringsareal endres til LNFR mens næringsområdet utvides mot sør. Næringsområdet 
omfattet da kun dyrka mark og det ble vurdert at forslaget var i konflikt med jordvern. Tiltakshaver har ved høring av planen kommet med nytt forslag til 
avgrensning av areal til næring. Revidert forslag omfatter kun areal som er avsatt til næring i gjeldende plan. Det er med bakgrunn i dette gjort en ny 
vurdering av saken og areal som er avsatt til næring på eiendom 202/1 videreføres. 

 



Kvannåsen, Breivika 

Planforslag Endring etter høring 

  
  
Bakgrunn for endring: 
Områdene der det i vedtatt reguleringsplan legges opp til spredt fritidsbebyggelse avsettes til LNFR spredt fritidsbebyggelse. Det åpnes for utbygging av 
inntil 5 nye fritidsboliger. Dette er i henhold til vedtatt reguleringsplan. Resten av arealet avsettes til LNFR i samsvar med høringsforslag. 

  



Mølnbukta, Misværfjorden 

Planforslag Endring etter høring 

  
  
Bakgrunn for endring: 
Areal som var foreslått endret til LNFR og LNFR spredt fritidsbebyggelse videreføres med formål fritidsbebyggelse. Dette er i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan. Fare for skred må utredes før tiltak kan gjennomføres, jf. § 1.24.2. 

 

  



Rognlivatn, Misvær 

Planforslag Endring etter høring 

  
  
Bakgrunn for endring: 
Områdene der det i vedtatt reguleringsplan legges opp til spredt fritidsbebyggelse avsettes til LNFR spredt fritidsbebyggelse. Det åpnes for utbygging 
av inntil 12 nye fritidsboliger. Dette er i henhold til vedtatt reguleringsplan. Resten av arealet avsettes til LNFR i samsvar med høringsforslag. 

 

  



Blomlia og Moan, Skjerstad 

Planforslag Endring etter høring 
  

  
Bakgrunn for endring: 

- Gjennom høringen kom det frem at området Blomlia ved Brekke ligger i en viktig trekklei for rein samt har andre verdier. Området avsettes 
derfor til LNFR. Se saksfremlegg for mer info. 

- Det var tidligere planlagt et samisk senter på Moan ved Brekkeelva. For å ikke begrense muligheten til å benytte området til samisk 
kulturformidling i fremtiden avsettes en del av arealet til tjenesteyting. Området var i gjeldende plan en del av et større areal avsatt til andre 
typer bebyggelse og anlegg. 

 

  



Mindre endringer 
Område Endring 
Rønvika Kjent faresone for kvikkleire på Mælen er avsatt som faresone H310 med tilhørende bestemmelser 
Rønvika Faresone H380 rundt tankanlegg på Burøya er noe utvidet mot nord 
Soløyvatnet Areal avsatt til idrettsformål ved Skarmoen er justert i henhold til dagens bruk. 
Alstad Tjenesteyting er lagt til i kombinertformål for område KBA47 (næring, forretning og tjenesteyting) ved Per Helgesens vei, i tråd med KPA 2018 § 17.6.3. 
Alstad Areal langs kysten på Alstad endres fra LNFR-formål til blågrønn struktur. Dette er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Alstad Område for omforming langs Trålveien og uregulert areal mot sør avsettes til kombinert formål i henhold til kommuneplanens bestemmelser. 
Tverlandet Forlengelse av Sjøveien videreføres delvis som veiformål for å sikre adkomst til flere tomter avsatt til bolig. 
Tverlandet Endring i nummerering på feltnavn for næring og bolig iht. reviderte bestemmelser. 
Tverlandet Hensynssone landbruk på Godøynes er noe utvidet mot sør. 
Tverlandet Formålsgrense langs jernbanen er justert for å ivareta jernbanens interesser. Areal som eies av Bane Nor er avsatt til jernbaneformål.  
Tverlandet Deler av areal som var foreslått til bolig (B6) ved gamle Løding skole endres til offentlig/privat tjenesteyting 
Tverlandet Foreslått boligområde (B11) mellom Mølnbakken og Høgåsen endres til kombinert formål bolig og offentlig eller privat tjenesteyting. 
Væran To mindre justeringer av den funksjonelle strandsonen. Nord på Sørvær er den justert mot utbyggingsformål i vedtatt reguleringsplan. På Vokkøya er 

den justert slik at innmarksbeite holdes utenfor. 
Myklebostad Formålsgrense mellom idrettsanlegg og LNFR er justert slik at utskilt boligtomt (26/72) med adkomst inngår i LNFR-område. 
Myklebostad Hensynssone for landbruk er utvidet mot sørvest for å få med dyrka mark. 
Misvær Oppretting av feil bruk av arealstatus (nåværende/fremtidig) for område for spredt bolig. 

 

Endringer/oppdateringer i henhold til vedtatte reguleringsplaner 
Som følge av endring i rettsvirkningsbestemmelsen (§ 1.1.2) er plankartet rettet opp int. gjeldende reguleringsplaner av nyere dato. Det er sett på planer 
som er vedtatt i 2011 eller senere. Selv om formål er endret i kartet for KPA er de gitt arealstatus "nåværende" ettersom arealdisponeringene er avklart 
gjennom reguleringsplan. I tabellen under er en oversikt over alle endringene som er gjort. 

Plan-ID Plannavn Endring 
1233 Rv80 Thallekrysset - 

jernbaneområdet 
Justert formålsgrenser mellom utbyggingsformål og veiformål iht. reguleringsplan.  

2321 Ole Rølvaagsvei 38-44 Boligformål utvidet iht. formålsgrense i reguleringsplan.  
4006 Småbåthavn, Eidskjosen Avsatt formål småbåthavn. Avgrensning basert på regulerte formål på land og etablerte anlegg i sjø. 
932 Hamnbukta Hyttefelt Formålsgrense mellom fritidsbebyggelse og LNFR er tilpasset reguleringsplan.  
3021_02 Bremnes Oksebakken 

Gnr.29/466 mf. reg.endr 
Blågrønnstruktur og vei avsatt til bolig. Boligformål gir rom for etablering av både atkomstvei og grøntformål. 



1267 Bodøgård Boligformål reduseres i øst iht. regulert friområde. Privat vei og Kristian Bodøgaards vei (atkomstveier) avsettes til bolig. 
Areal avsatt til kombinert formål (KBA99) bolig/tjenesteyting iht. regulering.  

1300 Innseiling Bodø havn Farled utvidet mot vest iht. reguleringsplan. 
1302 Burøyveien 20 Avsatt regulert kai som havn. 
1280 Max mat eiendom as Næring utvidet sørover til eiendomsgrensen 
1301 Biobrenselsanlegg Formål endret til trasé for infrastruktur (fjernvarmeanlegget) 
3039 Finnkonneset del av, 

Festvåg 
Regulert naust og småbåthavn avsettes til annen type bebyggelse og anlegg (småbåtanlegg). 

1278 Notveien 13 Utbyggingsformål justert mot eiendomsgrensa langs hele sørsiden av Per Helgesens vei. 
3040 Vannledning og 

høydebasseng, Skaug 
Vannforsyningsanlegg avsettes til annen type bebyggelse og anlegg. Det samme gjelder Heggmoen. 

2013007 Valnesvika Forretning, industri, fritidsbebyggelse i fritid og turistformål. Formål endret til kombinert formål for 
forretning/næring/fritidsbebyggelse (KBA100).  

5036 SJØHAUGEN, GODØYNES Område avsatt til fritidsbebyggelse redusert - endret til LNFR og småbåthavn.  
1291 Bodøsjøveien 50 Formålsgrense for boligformål endret iht. reguleringsplan. Kombinert formål (bolig/forretning/kontor) avsatt som KBA101 og 

KBA102 
2015008 Fridtjof Nansens vei 11, 

Sentrum 
Næringsareal redusert iht. formålsgrense i reguleringsplan. 

3041 Fv. 834 Valvikdalen - Festvåg Lagt inn samferdselslinje fremtidig hovedvei. 
2014020 Norsk Jektefart Museum, 

Bodøsjøen 
Avsatt areal for offentlig/privat tjenesteyting og atkomstveien med parkeringsplass er justert. 

2014018 Nedre Torg, Sentrum Redusert sentrumsformål iht. formålsgrense i reguleringsplan. 
2014003 Rundkjøring Mælen Formålsgrenser mellom utbyggingsformål og vei justert iht. reguleringsplan. 
2015005 F4 - Lindholmen, Tverlandet Formålsgrenser mellom utbyggingsformål og vei justert iht. reguleringsplan. 
2015007 Brekka, Kjerringøy Formålsgrenser mellom utbyggingsformål og LNFR justert iht. reguleringsplan. 
2015006 Kvartal 30 Formålsgrenser mellom sentrumsformål og vei justert iht. reguleringsplan. Gjelder også flere nærliggende sentrumskvartaler. 
2015010 Rådhusparken/Solparken, 

Sentrum 
Formålsgrenser mellom park og vei justert iht. reguleringsplan. 

2014001 Næringsområder Mørkved 
vest. 

Område avsatt til bolig i KPA endret til kombinert formål for bolig/forretning/næring (KVA103)  i tråd med reguleringsplanen. 

2015003 Tollbugata 9-13 og 
Hundholmens plass 

Formålsgrenser mellom veiformål for torg og veiformål for gate justert iht. reguleringsplan. 

2016018 Detaljregulering for kvartal 
99. Bodø Sentrum 

Formålsgrenser mellom park/sentrumsformål og veiformål justert iht. reguleringsplan. 

2016010 Bulrathaugen, Hunstad Kombinert formål utvides iht. formålsgrense i reguleringsplan. 



2016014 Kirkhaugen Redusert areal for blå/grønnstruktur og avsatt uteoppholdsareal iht. reguleringsplan, mindre justeringer av formålsgrenser.  
2016009 Oteråga stasjon og 

krysningsspor, Tverlandet. 
Areal for jernbane utvidet til eiendomsgrense. Gjelder hele strekningen fra Bodø havn til kommunegrensen i øst. 

2016017 Sjøgata vest og del av 
Professor Schyttes gate 

Redusert sentrumsformål mot regulert veiareal. 

2017012 Kråkåsen Vest, Kjerringøy Justert formålsgrense for fritidsbebyggelse til plangrensen 
2017016 Sjøgata 37 og 39 Formålsgrenser mellom havn og sentrumsformål justert iht. reguleringsplan. 
2017006 Langskjæret Avsatt vei iht. reguleringsplan og fjernet den gamle veitraseen. Formålsgrenser mellom næringsformål og vei/hav justert og 

avsatt havneformål. 
2016013 Bodøsjøen B4 Jektveien som er regulert med ny trase tas ut av kommuneplankartet. Atkomstvei kan etableres i regulert boligformål.  
2017013 Ny skole, Rønvik Avvik mellom KPA og regulering for blå/grønnstruktur, offentlig eller privat tjenesteyting og veiformål. Skolens gymsal som 

ligger i regulert grøntformål er markert som bebyggelse som forutsettes revet, men er i bruk. Veiformål og blå/grønnstruktur 
tas ut av kommuneplankartet da dette kan etableres innenfor formålet offentlig eller privat tjenesteyting.  

2018003 Fjellveien Formålsgrenser mellom veiformål og boligformål justert iht. reguleringsplan. 
2018009 Torvgata, strekningen 

Rensåsgata-Professor 
Schyttes gate 

Mindre justeringer av formålsgrenser mellom veiformål og boligformål iht. reguleringsplan. 

2017003 Fv. 834 Nordstrandveien Formålsgrenser mellom utbyggingsformål, veiformål og jernbane justert iht. reguleringsplan og eiendomsgrenser. 
2017001 Hyttefelt Skålbones Formål for fritidsbebyggelse redusert til planavgrensning 
2019002 Burøyveien 10 Avsatt regulert kai som havn. 
2019005 Bussdepot Nepåkeren Avsatt kombinert formål KBA112 (næring, samferdselsanlegg) i tråd med regulering (var avsatt til tjenesteyting).  
2014011 Tårnvik Vest, Kjerringøy. Formålsgrense for fritidsbolig justert til plangrensen. 
2017007 Ilstad Aktivitetspark Område regulert hotell/overnatting avsatt til næring. 
2019016 Burøyveien 11 Juster formålsgrense for næring og havn iht. reguleringsplan 
2019004 Burøyveien 27 Næringsområde utvidet mot sjø iht. reguleringsplan. Tidligere veitrasé tatt ut og avsatt til næringsformål. Veien Kvitberget 

avsatt med veiformål. 
2020003 Kvalvikodden Regulert vann- og avløpsanlegg avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg. Avsatt havn i nordvest. Justert formålsgrenser 

iht. regulering. 
2020002 Klinkerveien 6 og 8 Avsatt kombinert formål KBA105 (tjenesteyting, næring) 
2019015 Dronningens gate Utbyggingsformål redusert mot planområdet i øst. 
1256 Områdereguleringsplan for 

Bodø Stamnetterminal 
Formålsgrense mellom havn/utbyggingsformål og vei justert iht. områdeplanen. Regulert kontor/industri avsatt til næring.  

1263 Rv 80 Thalleveien - 
Hunstadmoen 

Justert formålsgrenser mellom utbyggingsformål og veiformål i henhold til områdeplanen langs RV 80, Hålogalandsgata og 
Olav V gate. Justert samferdselslinjer i henhold til etablerte veitraseer og rundkjøringer. Avsatt friområde ved Bodøelva 
under RV80. 



2524 Mørkved Sør Justert fremtidig veitrasé mellom RV 80 og Mørkvedveien. Kombinert formål KBA67 utvidet mot vest i tråd med regulering 
(var avsatt til forretning). Formålsgrenser rundt utbyggingsformål sør for RV 80 justert iht. reguleringsplan.  

1297 Albertmyra og omegn. Avsatt kombinert formål KBA113 (næring, tjenesteyting) i tråd med regulering (var avsatt til tjenesteyting).  
1296 Kvalvikodden Avsatt areal for naust, men redusert avgrensningen mot nord i forhold til reguleringsplan 
1282 Lille Hjartøy - Ytre havn Farled utvidet vestover 
2013004 Geitvågen, Norsia Avsatt område for fritids- og turistformål. 
2015011 Bankgata - Aspåsen Formålsgrense mellom offentlig tjenesteyting (Aspåsen skole og Asphaugen barnehage) og friområde justert iht. 

områdeplan. Offentlig tjenesteyting utvidet ved Bankgata skole slik at idrettsbygg inngår i formålet. Friområde justert iht. 
regulering og dagens situasjon. 

2017002 Storgatakvartalene 9, 10, 
17, 18 og 19 

Sentrumsformål justert mot regulert torg og veiformål. 

2014019 Kjerringøy Sentrum Området er detaljert iht. områdeplan med justering av formålinjer og avsetting av formålene; kombinert formål, 
næringsformål, fritidsbebyggelse, naust, tjenesteyting, bolig og grøntområder.  

2017005 Molobyen Området er detaljert iht. områdeplan med justering av formålslinjer og avsetting av formålene; sentrumsformål, bolig, 
tjenesteyting, kombinert formål KBA106 tjenesteyting/næring (Bispegården), småbåthavn, blå/grønn struktur, friområder, 
havneområde i sjø og veiformål. Formålslinje mellom sentrumsformål og blå/grønnstruktur mot sjø er ikke justert da denne 
kan justeres i detaljregulering. 

 

3 Endringer i planbestemmelsene 
 

I tabellen under er endringer i planbestemmelsene etter høring beskrevet og kommentert. I kolonnen til venstre er ny bestemmelse etter høring og til 
høyre en kort beskrivelse av endringene og bakgrunn for dem. Bestemmelser som ikke fremkommer av tabellen, er ikke endret etter høring. 

Bestemmelse Hva er endret og bakgrunn for endring 
§ 1 Innledende bestemmelser 
§ 1.1.1 Forholdet til 
kommunedelplaner 

Kommunen har flere kommunedelplaner. Det er derfor presisert at bestemmelsen gjelder planer for arealbruk. 
Kommunedelplan for grønnstruktur er tatt med. «Kulturminneplan» har tittel Kommunedelplan for kulturarv. Tekst om at 
kommuneplanens bestemmelser får utfyllende og supplerende virkning er satt som retningslinje siden planen ikke kan gis 
bestemmelser innenfor planområdet til kommunedelplaner. 

§ 1.1.2 Forholdet til 
reguleringsplaner 

Dato for når KPA, ved motstrid, skal gjelde foran reguleringsplaner er justert fra 29.10.2020 til 14.06.2018. Dette er datoen for 
vedtak av forrige KPA. En ser da for seg at denne datoen flyttes ved hver KPA-rullering. Det vil både bidra til forutsigbarhet og 
bedre styring samtidig som det gir god nok tid til å realisere reguleringsplaner innenfor de rammer som planen ble vedtatt 
under.  



§ 1.2.1 Unntak fra plankrav Det er presisert at tiltak gjelder tiltak etter PBL § 20-1 og at det gjelder innenfor eksisterende boligområder avsatt til 
boligformål. Kulepunkt 2 om tomtens størrelse er tatt ut og erstattet med mer generelle kvalitetskrav vedrørende 
uteoppholdsarealer osv. Det er presisert at nybygg skal tilpasses strøkets karakter. Det er presisert at dersom tiltak berører 
bevaringsverdige bygg skal det dokumenteres at tiltaket er i samsvar med § 13.3. For å unngå misbruk av unntaksbestemmelsen 
er det lagt til at ytterligere ny boligbygging krever utarbeiding av reguleringsplan, slik at unntaket faktisk er et unntak og kun 
brukes én gang. Det er presisert at unntaket under samferdsel også gjelder fortau og mindre samferdselstiltak. Det er lagt til 
retningslinje som beskriver hva som menes med ulike begreper i bestemmelsen. 

§ 1.7 Krav til maks støynivå 
 

Det er tatt inn definisjoner for «støyfølsom bebyggelse». «stille side» og «dempet fasade». Disse er flyttet fra andre paragrafer 
og samlet under hovedparagrafen. 

§ 1.7.1 Støy – boliger og 
støyfølsomme bruksformål  

Det er presisert at krav til innendørs støynivå gjelder ved mer enn ti hendelser. Det er presisert at krav om at minst et soverom 
og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk skal plasseres mot stille side – gjelder for det totale antall av rom og kun for 
tiltak innenfor rød støysone. Ordlyden vedrørende avvik fra krav til stille side er justert for å gjøre den enklere å forstå. 
Bestemmelse om krav innenfor rød flystøysone er flyttet fra bestemmelse om hensynssonen (§ 11.2) til § 1.7.1. Dette for å i 
større grad ha bestemmelsene om støy samlet på ett sted. Retningslinje er endret til å beskrive hva som ligger i begrepet 
«kompenserende forhold» ved bruk av dempet fasade. Tidligere retningslinje er flyttet til § 1.7.2. 

§ 1.7.2 Støyutredning Avsnitt om hvilke «områder der det kreves dokumentasjon av støy» er justert for at den skal være lettere å forstå. Det er gitt 
bestemmelse om at der det er flere støykilder i et område, skal samlet støybelastning vurderes. Retningslinje som tidligere sto 
under § 1.7.1 er flyttet til § 1.7.2. 

§ 1.8 Ulempehåndtering i anleggs- og 
byggetid 

Kravet til når ulempeplan skal være godkjent er flyttet fra rammetillatelse til igangsettelsestillatelse. Dette fordi man ved 
ramme ikke nødvendigvis har alt på plass som kreves for å kunne utarbeide ulempeplan. Skillet mellom overordnet og detaljert 
ulempeplan er tatt bort. I store prosjekter vil det kunne være naturlig å fortsatt ha én overordnet plan og så mer detaljerte 
planer for hvert byggetrinn mv., mens for mindre prosjekter holder det ofte med én ulempeplan. 

§ 1.9 Miljøprogram Krav om at miljøoppfølgingsplan skal foreligge før det kan gis igangsettelsestillatelse er tatt bort og erstattet med et mer 
generelt dokumentasjonskrav som tilpasses tiltakets størrelse og kompleksitet. 

§ 1.10 Håndtering av overskudds-
masser fra bygge- og gravearbeid 

Bestemmelsen er gitt en litt annen rekkefølge. For bevaring av matjord vises det til § 1.15. I retningslinje er det tatt med at 
veiledning fra Miljødirektoratet skal benyttes. 

§ 1.10.1 Krav til miljøundersøkelse og 
tiltaksplan 

§ 5.1.6 er flyttet hit. Det er presisert at kravet til miljøundersøkelse også gjelder tiltak i sjø. 

§ 1.10.2 Massebudsjett og -regnskap Mindre justering for å klargjøre innhold. 
§ 1.12 Klima og energi Deler av bestemmelsen er gjort om til retningslinje som lister opp tema som kan være viktige ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner.  
§ 1.13 Karbonrike naturtyper Henvisning til temakart er gjort om til retningslinje. 
§ 1.14 Naturmangfold Lagt til at også fremmede arter skal kartlegges. 
§ 1.15 Bevaring av matjord Overskriften er justert fra å kun omtale Byutviklingsområdet, til å gjelde bevaring av matjord i hele kommunen. I stedet for å 

bare henvise til et tidligere bystyrevedtak hvor dette fremkommer er det nå tatt inn i bestemmelsen hva en plan for disponering 



av matjord skal inneholde. Det er presisert at en slik plan skal foreligge som en del av planforslaget med bestemmelser som 
sikrer at matjorda ivaretas. 

§ 1.18 Strandsone og vassdrag 
 

Bestemmelsen er forenklet og justert for å være i tråd med plan- og bygningslovens § 1-8. Det er lagt til et punkt under 
retningslinjer som ivaretar kommunens vernede vassdrag. 

§ 1.20 Universell utforming og 
tilgjengelighet 

Navn på råd er oppdatert. 

§ 1.21 Skilt og reklameinnretninger Det er presisert at det ikke tillates skilt og reklameinnretninger i eller ved friluftsområder eller lekeplasser. Det er presisert at 
det ikke er tillatt med flere enn ett uthengsskilt eller veggskilt på hver fasade og at disse ikke skal møtes på hjørnet. Dette for å 
legge bedre til rette for bygninger som henvender seg i flere retninger, men samtidig ikke tillate store sammenhengende skilt på 
hjørnet av et bygg. Under retningslinjene er det lagt til at i handels- og næringsområder utenfor sentrum kan det vurderes 
større skilt tilpasset fasadestørrelse og plassering på vegg. 

§ 1.24 Geoteknisk vurdering av 
naturfare (NY) 

Flyttet uendret fra § 12.4. 

§ 2 Handel 
§ 2.1 Områder for handel Justert retningslinjen slik at den henviser til avsatte handelsområder. 
§ 2.1.2 Handelsområder Presisert at tallene i tabellen henviser til sentrumssonene. Tatt ut henvisning til bestemmelser i samme paragraf. 
§ 2.2 Etablering av 
dagligvareforretninger 

Tatt bort setning om at det ikke åpnes for dagligvareforretninger sør for Olav Vs gate da dette ligger innenfor kommunedelplan 
for Hernes. 

§ 3 Parkeringsbestemmelser 
§ 3.2.1 Krav til antall 
bilparkeringsplasser 

Endret ordlyd fra «formål» til kategori for å ikke forveksle med arealformål. Endret benevnelse på «Forretning og service» til 
«Handel og service» av samme grunn.   

§ 3.2.2 Krav til antall 
sykkelparkeringsplasser 

Endret ordlyd fra «formål» til kategori for å ikke forveksle med arealformål. Endret benevnelse på «Forretning og service» til 
«Handel og service» av samme grunn.   

§ 3.2.3 Dokumentasjon av 
parkeringsløsning 

Justert begrepet «forretning» til «handel». Presisert at dersom et tiltak ikke kan plasseres i én kategori skal det gjøres særskilt 
vurdering etter § 3.2.3 (flyttet fra § 3.6) 

§ 3.3 Krav til lokalisering, utforming 
og størrelse 

Endret overskrift fra «Krav til lokalisering og størrelse samt krav om antall parkeringsplasser» til «Krav til lokalisering, utforming 
og størrelse». Dette siden krav om antall er gitt i § 3.2.1 - § 3.2.3. Overskriften var således misvisende. 

§ 3.3.1 Bilparkering Mindre justeringer for å klargjøre innholdet. Presisert at ved tilbygg, påbygg og bruksendring skal det gjøres en samlet vurdering 
av parkeringsbehovet for hele bygningsmassen. 

§ 3.3.2 Sykkelparkering Mindre justeringer for å klargjøre innholdet. Presisert at parkering utenom egen eiendom forutsetter tinglyst avtale om 
bruksrett, på samme måte som ved bilparkering. 

§ 3.4 Parkering for bolig Krav om parkeringsplasser for servicebiler, hjemmetjeneste, håndverkere ol., samt forflytningshemmede differensieres for hver 
sone. Det presiseres at manøvreringsareal foran garasjer/carport ikke skal regnes med som egne parkeringsplasser. I sone A er 
det ikke krav til parkering for servicebiler mv. Kravet til parkering for forflytningshemmede endres fra 1 plass for hver 15. bolig 
til 1 plass for hver 20. bolig. Dette er i samsvar med kravet i Teknisk forskrift. For sone B presiseres det at kravet om 



parkeringsanlegg eller at parkeringsplassene skal ligge under bygg/bakken, samt for parkeringsplass for servicebiler mv. ikke 
gjelder for småhusbebyggelse. 

§ 3.5 Parkering for kontor, handel og 
service 

Endring fra begrepet «forretning» til «handel» er justert både i overskriften og bestemmelsene. Hvilke formål kategorien 
omfatter er justert opp mot § 3.6 Annen parkering. 

§ 3.6 Annen parkering 
 

Hvilke formål kategorien omfatter er justert opp mot § 3.5 parkering for kontor, handel og service. Bestemmelse for 
idrettsanlegg er gitt en mer generell utforming og gjelder for alle besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter. 

§ 3.7 Parkering for fritidsbebyggelse Bestemmelse om dokumentasjon er tatt bort da denne er ivaretatt i §§ 3.2 og 3.3. 
§ 3.9 Vilkår ved anmodning om 
brukstillatelse/ferdigattest 

Forenklet. 

§ 4 bestemmelser for uteoppholdsareal 
§ 4 Bestemmelser for 
uteoppholdsareal   

Tatt bort unødvendig første del av bestemmelsen og presisert at utomhusplan skal være godkjent før det gis 
igangsettelsestillatelse. 

§ 4.2 Generelle kvalitetskrav 
 

Lokalklimatiske forhold er lagt til under kvalitetskravene. Justert tidspunkt for når uteoppholdsareal skal være solbelyst – fra tre 
timer etter kl. 16.00 ved vår- og høstjevndøgn til klokken 15.00 den 20. mars. Endringen gjør det enklere å følge opp 
kvalitetskravet samtidig som intensjonen i bestemmelsen ivaretas. Presisert at dersom det er avvik fra krav om helning eller 
bredde skal det dokumenteres hvordan utearealet fortsatt gir gode kvaliteter. Tidligere § 4.3 om lekeareal er flyttet til § 4.2. 
Presisert at krav til universelt tilgjengelig og utformet uteoppholdsareal knyttes til universelt utformede boenheter. Presisert 
hva som menes med helårsbruk. Justert krav til belysning. Justert bestemmelse om overvannshåndtering til at det kan inngå 
som en del av uteoppholdsarealet i stedet for at det skal. Dette siden det kan være scenarioer hvor det ikke vil være 
hensiktsmessig. Mengden av uteoppholdsareal på lokk som skal ha jordsmonn er redusert fra 80 % til 50 %. Dette for å gi 
muligheter for større variasjon i utformingen. 

§ 4.2.1 Plassering av uteareal  Lagt til at utkraget konstruksjon kan ha understøtting og fortsatt kunne regnes inn som uteoppholdsareal. 
§ 4.2.2 Krav for sone A Mindre justering av ordlyd.  
§ 4.2.3 Krav for sone B   Presisert at offentlige friområder/parker/gater/plasser ikke kan brukes til å løse kravet til uteoppholdsarealer i Sone B. 
§ 4.3 Kvalitetskrav til lekeareal Flyttet til § 4.2. 
§ 5 Bebyggelse og anlegg 
§ 5.1.1 Energiløsning   Presisert hva som menes med «miljømessig bedre» 
§ 5.1.3.1 Generelle kvalitetskrav Ordlyd er justert for å gjøre innholdet lettere å forstå. 
§ 5.1.3.2 Terrengbehandling og 
landskap 

Presisert hva som menes med «landskapsanalyse». Flyttet krav om terrengsnitt fra § 5.1.3.4 til § 5.1.3.2. Presisert at unntak fra 
høydekrav for støttemurer og fjellskjeringer kan gjøres for større tiltak gjennom egne vurderinger i reguleringsplanen. 

§ 5.1.3.4 Fastsetting av byggehøyder Lagt til at for skrående terreng skal høyde fastsettes fra planert terreng. Flyttet krav om terrengsnitt fra § 5.1.3.4 til § 5.1.3.2. 
§ 5.1.3.5 Krav til 
arkitekturprosjektering 

Lag til at også byggeprosjekter med særlig behov for terrengtilpassing også må prosjekteres av foretak med kompetanse og 
erfaring. Tatt bort krav til sentral godkjenning. 



§ 5.1.4 Vann, avløp, 
overvannshåndtering og blågrønn 
faktor 

Oppdatert overskrift, justert rekkefølge på tekst og lagt til underoverskrifter for at lesbarheten skal være bedre. Justert noe av 
ordlyden for å gjøre det lettere å forstå. Blågrønn faktor er justert og forholder seg i større grad til kommunens soneinndeling 
og type tiltak. 

§ 5.1.5 Byggegrenser mot 
kommunaltekniske anlegg og riksvei 

Riksvei er lagt til i overskriften. Justert rekkefølge for bedre lesbarhet. Bestemmelse om frittliggende garasje er flyttet fra § 5.2.9 
til § 5.1.5. 

§ 5.1.6 Forurenset grunn Flyttet til § 1.10.1. 
§ 5.2 Boligbebyggelse og bokvalitet Definisjoner er flyttet til § 5.2.1. 
§ 5.2.1 Definisjoner Bestemmelsen het i planforslaget «Utforming», men hadde ingen bestemmelser utover å henvise til § 5.1. Paragrafen er derfor 

gjort om til en egen definisjonsbestemmelse ved boligbygging. Definisjon på «boenhet», «sekundær boenhet» og 
«småhusbebyggelse» er flyttet hit fra § 5.2. Definisjon for «hybel» og «lavblokk» er nye. 

§ 5.2.2 Boligstørrelser og antall 
boenheter 

Justert noe av ordlyden og endret rekkefølgen slik at lesbarheten skal være bedre. Krav om hvor mange prosenter av 
boenhetene som skal være over 80 kvm og under 50 kvm er erstattet av en mer generell bestemmelse som sikrer intensjonen 
om at større boligprosjekter skal ha en variasjon i størrelser på boenheter. Bestemmelse om studentboliger er justert og flyttet 
fra § 5.2.3 til § 5.2.2. 

§ 5.2.3 Bokvalitet Bestemmelse om studentboliger er justert og flyttet fra § 5.2.3 til § 5.2.2. Tilpasset ordlyd til definerte benevnelser. 

§ 5.2.5 Avfallshåndtering Presisert i fjerde kulepunkt at det gjelder strømtilgang. 
§ 5.2.6 Svalganger Tatt vekk setning i siste kulepunkt om at sonen må være avsperret. Dette siden det er svært vanskelig å oppnå og er 

unødvendig.  
§ 5.2.7 Innglasset uteoppholdsareal - 
balkonger, altaner, terrasser mv. 

Endret ordlyd fra kan til bør vedrørende dominering av fasadeutrykket. Dette for å ikke legge unødvendig store begrensninger. 

§ 5.2.8 Utnyttelsesgrad   Forenkling av bestemmelsen.  
§ 5.2.9 Garasje, carport, uthus og 
lignende mindre bygg 

Bestemmelse om frittliggende garasje er flyttet fra § 5.2.9 til § 5.1.5. 

§ 5.3 Fritidsbebyggelse Rettet en skrivefeil. 
§ 5.3.1 Lokalisering og 
terrengtilpasning 

Tatt bort krav til sentral godkjenning. Flyttet bestemmelse som omhandler parkering til § 3. 

§ 5.3.3 Utforming Tatt bort krav om innelukking av fundamenter og terrasse/veranda. Presisert at det kan gjøres unntak for inngjerding av 
uteoppholdsareal. 

§ 5.4 Sentrumsformål Presisert at hotell/overnatting også er en del av sentrumsformålet. 
§ 5.9.1 Områder for råstoffutvinning  Oppdatert bestemmelsen med henvisning til områdene avsatt til råstoffutvinning. Lagt til retningslinje som viser til at det også 

finnes andre områder med råstoffutvinning, men som er avsatt til næringsbebyggelse.  
§ 5.9.2 Områder for lagring av rene 
masser 

Tatt bort forkortelse i overskriften da bestemmelsen ikke bare gjelder for formålet. Oppdatert benevnelser og presisert der hvor 
områder er avsatt til næringsbebyggelse 



§ 5.10.5 Kombinerte formål Flyttet til § 5.15. Oppdatert forkortelse. Lagt til under «relevante opplysninger» geografisk plassering av områdene. Dette for å 
gjøre dem lettere å finne. Lagt til flere kombinertområder etter gjennomgang av plankartet for å få KPA til å stemme bedre 
overens med formål i nyere reguleringsplaner. 

§ 5.10.6 Havn Overskrift endret i tråd med formålsnavn. Nummerering oppdatert. Det er lagt til en bestemmelse om at det for øvrige 
havneformål tillates kaier og annen havnerelatert virksomhet. 

§ 5.10.7 Næringsområde på Kvalnes Bestemmelsen er tatt inn som følge av at deler av areal avsatt til næring på Kvalnes videreføres til dette formålet.  
§ 5.15 Kombinerte formål (NY) Flyttet fra § 5.10.5. 
§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 6.1 Avkjørsler For fylkesveier er bestemmelsen oppdatert med henvisning til rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg i 

Nordland. 
§ 9 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
§ 9.1 Generelt Presisert at unntak også gjelder for grensejusteringer. Lagt inn i retningslinjene at innenfor reinbeiteområdene skal berørt 

myndighet og reinbeitedistrikt høres før tillatelse gis. 
§ 9.1.1 Areal for spredt boligbygging  Presisert at § 5.2 gjelder som retningslinjer. Lagt til i kulepunkt to at byggeforbudet også gjelder dyrkbar jord. Lagt til nytt 

kulepunkt tre om at byggeforbud også gjelder adkomst og at det ikke skal bygges slik at dyrka eller dyrkbar jord blir innebygd. 
§ 9.1.2 Areal for spredt 
fritidsbebyggelse (LSF) 

Ett område tatt ut og tre nye lagt inn. Alle områder som er lagt inn er i KPA2018 avsatt til fritidsbebyggelse. Justert tall for maks 
antall fritidsboliger som kan bygges i planperioden for området i Ramsvika fra 2 til 3. 

§ 9.1.3 Areal for kombinert spredt 
bolig og næringsbebyggelse 

Rettet skrivefeil og justert ordlyd for bedre forståelse. 

§ 10 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
§ 10.1 Generelle bestemmelser Lagt inn ny bestemmelse om vurdering av vannforekomster i tråd med § 12 i vannforskriften. 

§ 10.2 Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone 

Oppdatert forkortelse. 

§ 10.3.1 Havn (HOS) Oppdatert benevnelse/formålsnavn og forkortelse. 

§ 10.3.2 Småbåthavn (SH) Oppdatert benevnelse/formålsnavn og forkortelse. 
§ 10.4 Fiske (FI) Oppdatert forkortelse. 
§ 10.5 Akvakultur  Oppdatert forkortelse. 
10.5.1 Kombinerte formål (VK 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 og 11) 

Oppdatert forkortelse. 

§ 10.5.2 Kombinerte formål (VK 3 og 
10) 

Oppdatert forkortelse. 

§ 10.5.3 Akvakultur (AKV 1 og 2) Oppdatert forkortelse. 
§ 10.6 Naturområde (NO) Oppdatert forkortelse. 
§ 10.7 Friluftsområde (FV) Oppdatert forkortelse. Presisert at rekreasjon også skal hensyntas. 



§ 10.8 Sjøvannsinntak (DV) Oppdatert forkortelse. 
§ 11 Bestemmelser til hensynssoner 
§ 11.1.3 Andre sikringssoner – 
Hinderflater og byggerestriksjoner 
omkring eksisterende og nye Bodø 
lufthavn 

Lagt til henvisning også til temakart 9. 

§ 11.2 Støysoner  Presisert at kartlagte hensynssoner kommer frem av temakart for støy. 
§ 11.2.1 Rød støysone (H210)  Flyttet til § 1.7. 
§ 11.2.2 Gul støysone (H220) Flyttet til § 1.7. 
§ 11.3.1 Ras- og skredfare (H310) 
(NY) 

Lagt inn ny hensynssone med bestemmelse for kjente fareområder for kvikkleire. Som konsekvens gis de andre bestemmelsene 
under § 11.3, nye numre. 

§ 11.3.2 Brann- og eksplosjonsfare 
(H350) 

Flyttet fra § 11.3.1 til § 11.3.2 og tatt vekk «faresone» i overskriften da dette dekkes av hovedparagrafen 

§ 11.3.3 Høyspenningsanlegg (H370) Flyttet fra § 11.3.2 til § 11.3.3 
§ 11.3.4 Militær virksomhet (H380) Flyttet fra § 11.3.3 til § 11.3.4 
§ 11.3.5 Annen fare (H390) Flyttet fra § 11.3.4 til § 11.3.5 
§ 11.4.2 Hensynssone reindrift 
(H520) 

Presisert i retningslinjen at tiltak som er til hinder for flytting, trekkveier og oppsamling ikke er tillat.  

§ 11.4.3 Hensynssone friluftsliv 
(H530) 

Justert kulepunkt fire i retningslinjen for å presisere at ved overlapp mellom hensynssoner for landbruk eller reindrift og 
hensynssone for friluftsliv skal hensynet til næringsutøvelsen veie tyngst 

§ 11.5.1 Båndlegging for fremtidig 
regulering etter PBL (H710) 

Presisert at tiltak gjelder innenfor hensynssonen. 

§ 12 Rekkefølgebestemmelser 
§ 12.4.Geoteknisk vurdering av 
naturfare 

Flyttet til § 1.24. 

§ 12.4.1 Fare for kvikkleire Flyttet til § 1.24.1. 
§ 12.4.2 Fare for skred, steinsprang 
og snøras 

Flyttet til § 1.24.2. 

§ 13 Sentrum bydel (sone 1–17) 
13.4.1 Arealbruk Presisert at hotell/overnatting også er en del av sentrumsformålet. 
§ 14 Rønvik (sone 18–36) 
§ 14.2.2 Krav til boligtyper Justert definisjon for lavblokk i tråd med § 5.2.1 
§ 14.2.3 Boligfortetting Tatt bort henvisning til matrise i del c. Benyttet «boenheter» som benevnelse i stedet for «leiligheter» 
§ 17 Bodøsjøen (sone 39) 
§ 17.8 Omformingsområde 39.66 Området har i høringsforslaget fått kombinert formål og dette er nå oppdatert også i bestemmelsen 



§ 17.12 Rekkefølgebestemmelser for 
Bodøsjøen 

Krav til fortau på Trålveiens sørside er justert for å tilpasse bedre til eksisterende situasjon og legge til rette for trafikksikre 
løsninger. 

§ 18 Tverlandet 
§ 18.1 Anvendelsesområde  Tatt bort henvisning til temakart da bestemmelsene også gjelder områder utenfor temakartet. 
§ 18.2 Bolig Presisert at bestemmelsene i § 18.2 supplerer bestemmelsene i § 5.2 og gjelder ved motstrid foran. 
§ 18.2.1 Bebygde boligområder Endret benevnelsen fra «utbygde» til «bebygde» boligområder. Presisert at krav til bebygd areal er et maksimalkrav. 
§ 18.2.2 Ubebygde boligområder Endret overskriften slik at den samsvarer med § 18.2.1. Oppdatert benevnelser. Presisert hva som menes med overskriftene i 

tabellen. Justert utregning av antall boenheter da utregningen ikke var korrekt opp mot areal og maks tetthet. Presisert at krav 
til bebygd areal er et maksimalkrav. 

§ 18.3.1 KBA69 (gamle Tverlandet 
skole) 

Oppdatert forkortelse. Justert bestemmelse for bedre lesbarhet. Oppdatert benevnelser. Presisert at krav til bebygd areal er et 
maksimalkrav.  

§ 18.3.2 KBA92 og KBA95 
(Mølnbakken) 

Oppdatert forkortelse. Justert bestemmelse for bedre lesbarhet. Oppdatert benevnelser. Presisert at krav til bebygd areal er et 
maksimalkrav. 

§ 18.3.3 KBA114 (Mølnbakken sør) 
(NY) 

Endret fra bolig til kombinert formål for også å kunne holde mulighetene åpne for offentlig/privat tjenesteyting (i tråd med 
gjeldende plan). Som konsekvens justeres numre på resterende bestemmelser under § 18.3. 

§ 18.3.4 KBA96 (Brufoten) Flyttet fra § 18.3.3. Oppdatert forkortelse. Presisert at maks areal for forretning gjelder bruksareal. 
§ 18.3.5 KBA93 Flyttet fra § 18.3.4. Oppdatert forkortelse. Presisert at maks areal for forretning gjelder bruksareal. 
§ 18.3.6 KBA52 (Eksisterende 
virksomhet Brufoten) 

Flyttet fra § 18.3.5. Oppdatert forkortelse. 

§ 18.3.7 KBA94 (Sildhopen) Flyttet fra § 18.3.6. Oppdatert forkortelse. Lagt til henvisning til § 11.4.5. 
§ 18.3.8 KBA58 (Sildstengveien 1) Flyttet fra § 18.3.7. Oppdatert forkortelse. 
§ 18.4 Næring (NÆ) Oppdatert forkortelse. Tatt bort bestemmelse om at mindre forretningsvirksomhet kan tillates. Dette gjøres da det er ivaretatt 

gjennom formålsendring og konkretisert for de ulike områdene. 
§ 18.4.1 NÆ1 Hopen Oppdatert forkortelse og benevnelse. 
§ 18.4.2 NÆ2 Oppdatert forkortelse og benevnelse. Tatt bort bestemmelse om at utvidelse krever ny reguleringsplan. Kravet ivaretas av 

plankravet i § 1.2. 
§ 18.4.3 NÆ3 (Sjøveien) Oppdatert forkortelse og benevnelse. Presisert at eksisterende forretningsaktivitet også kan videreføres. 
§ 18.4.4 BN5 og BN6 Bestemmelsen er fjernet i sin helhet. Kravet ivaretas gjennom § 6. 
§ 18.5 Småbåthavn (SH) Oppdatert forkortelse. Justert ordlyd for bedre lesbarhet. Tatt vekk plankrav da dette ivaretas av § 1.2. 
§ 18.6 Offentlig eller privat 
tjenesteyting 

Lagt til bestemmelse om at adkomst til boligområde B6 skal løses gjennom areal for offentlig/privat tjenesteyting. 

DEL C. Matrise med bestemmelser og retningslinjer for områdene omtalt i del B 
Felt for opplysninger Tatt bort henvisning til rød støysone da disse ikke stemmer etter endring av støysoner for lufthavnen. 

 



4 Endringer i planbeskrivelsen 
 

Planbeskrivelsen er i hovedsak videreføre fra høring, men det er gjort noen små endringer: 

- Tekst som omhandler vedtak ved høring, er satt inn. 
- Arealregnskapet er oppdatert på bakgrunn av endringer i plankartet etter høring. 
- Kapittel 3.2 er oppdatert og det er lagt inn informasjon etter høring knyttet til høringsprosess, uttalelser og innsigelser. 
- I kapittel 4.7 er det lagt inn et avsnitt om vannmiljø og vannkvalitet samt oppdatering av vannforskriften. 
- Tabell i kapittel 5.3.1 er oppdatert for Solheim boligfelt etter at prosjektet er bearbeidet. 
- Mindre språkvask og retting av skrivefeil. 

 

5 Endringer i ROS-analyse 
ROS-analysen er oppdatert med informasjon om kvikkleireskred (nytt kapittel 3.8). 

 

6 Endringer i konsekvensutredning 
Det er gjort noen endringer i konsekvensutredning etter høring.  

- Metodekapittelet er oppdatert slik at det går bedre frem hvordan de ulike temaene, og spesielt vannmiljø er vurdert. Det er satt inn en tabell der 
det går frem hvordan de ulike temaene i KU-forskriften er vurdert. 

- Konsekvensutredning er oppdatert der det gjennom høring er kommet ny informasjon om konsekvenser ved et tiltak. For vannmiljø er det 
beskrevet hvordan temaet er vurdert for alle områder der det er aktuelt.  

- Områder der det er gjort endringer i konsekvensutredning etter høring er markert med en *etter navn på lokaliteten. 
- For noen områder har endringer i vurdering av konsekvenser ført til at konklusjonen er endret eller avgrensning er justert.  Dette går da klart frem 

under «Samlet vurdering og konklusjon». Områdene det gjelder er: 
o Del av Breiva 
o Brufoten 
o BOP1 – Gamle Løding skole 



o Løding barnehage, avd. Maurtua 
o BS3 
o Krakvika 
o Marvoll – bolig 
o Marvoll – fritidsbolig 
o Tuv, Res 
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