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Vurdering av forslag til løsning for innsigelser - Kommuneplanens arealdel 
2022- 2034 - Bodø 

Statsforvalteren viser til oversendelse av 26.04.22.  
 
Statsforvalteren fremmet innsigelser til tre forhold i planforslaget, hvor ett var sammenfallende med 
Fiskeridirektoratets innsigelse. I lys av avholdt dialogmøte 25.04.22 med Statsforvalteren og 
Fiskeridirektoratet fremmer Bodø kommune nå forslag til løsninger på innsigelse til boligområde B9 
og lokaliseringsbestemmelsene tilknyttet LNFR-områder med åpning for spredt bebyggelse. For 
innsigelsen til akvakultur i Breisundet foreligger det ikke grunnlag for utarbeidelse av 
løsningsforslag. Det henvises for dette tilfellet til ordinær meklingsprosess dersom ikke kommunen 
tar innsigelsen til følge.  
 

B9- Maurtua 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til deler av boligområde ut fra områdets funksjon som 
sammenhengende grønnstruktur og verdien tilknyttet friluftsliv. Kommunen foreslår som en løsning 
at det tas inn en særskilt bestemmelse som skal sikre at disse hensynene ivaretas i 
reguleringsplanen, uten at grønnstrukturen stedfestes i kommuneplankartet. Foreslått bestemmelse 
lyder som følger: 
 
 «For B9 skal det ved regulering sikres en grønnkorridor mellom grøntområdene som grenser 

til området. Korridoren skal være minimum 20 m bred.» 
 
Statsforvalteren finner den forslått bestemmelsen å være tilstrekkelig. Vi forventer at den nøyaktige 
bredden, som raskt kan vise seg å være over minimumskravet på 20 meter, vurderes inngående i 
forbindelse med detaljreguleringen. I dette ligger det en forutsetning om at grønnstrukturens 
funksjon opprettholdes. Dette vil gå utover det som en tradisjonell korridor er ment å ivareta. Vi 
presisere i denne sammenheng at området også har betydning som lekeområde. Statsforvalteren 
ber om at den foreslåtte bestemmelsen endres og suppleres:  
 
 «For B9 skal det ved regulering sikres en grønnstruktur mellom grøntområdene som grenser 
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til området i sør og nordvest. Bredden på dette grøntarealet skal være minimum 20 meter, og 
utformes på en slik måte at grønnstrukturens funksjon opprettholdes.» 
 

Under forutsetning om at denne bestemmelsen inntas, anser Statsforvalteren innsigelsen som 
imøtekommet.  
 

LNFR-områder med åpning for spredt bebyggelse 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til manglende bestemmelser for areal til spredt 
boligbygging (LSB) ut fra landbruksinteresser og hensynet til jordvern, reindrift og miljø. 
 
Reindrift 
For å sikre passasjer for rein gjennom areal til spredt boligbygging, foreslås ei løsning hvor areal 
avsatt til LNFR spredt bolig på Mulstrand og Marvoll splittes, slik det er illustrert i figur 2 i brev datert 
26.04.2022. Vi forstår forslaget slik at bredden på passasjen tilsvarer sirkelens diameter. Dersom 
plankartet oppdateres med skisserte forslag, vil innsigelsen være løst. Det vil da ikke være nødvendig 
med egen planbestemmelse. 
 
Jordvern 
For jordvernhensyn har kommunen presentert forslag til ny bestemmelse: «Det skal ikke bygges på 
dyrka eller dyrkbar jord, dette gjelder også etablering av atkomst. Det må heller ikke bygges slik at dyrka 
eller dyrkbar jord blir innebygd.»  Forutsatt at disse endringene gjennomføres, vil innsigelsen på dette 
punktet også være imøtekommet. 
 
Naturmiljø 
Som følge av ny informasjon om naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, som ikke var tatt 
hensyn til ved utarbeidelsen av planen, forslår nå kommunen at naturtypeforekomster med lav 
kvalitet og stor verdi tas ut av areal til LNFR-områder med åpning for spredt boligbebyggelse. Dette 
gjelder spesifikt arealer på Kjerringøy og Godøya.  
 
Statsforvalteren støtter kommunens vurdering på dette punkt. Når det gjelder områder med svært 
lav kvalitet, forslår kommunen ingen restriksjoner når det gjelder utbygging. Ettersom de her 
aktuelle naturtypene, hvis kategorisering i Norsk rødliste for naturtyper gir dem KU-verdi middels, er 
kulturbetingede, bør kommunen likevel vurdere mer inngående om det er noen av disse arealene 
som skal skjermes. Dette gjelder spesielt forekomster av en viss størrelse og som står i direkte 
sammenhengende med jordbruks- og kulturlandskapsarealer. Eventuell bygging i eller i umiddelbar 
nærhet vil kunne vanskeliggjøre kultiveringen av slik områder. I kartutsnitt under vises et eksempel 
på områder med middels verdi som bør skjermes enten gjennom plankartet eller bestemmelser.   
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Figur 1. I midten av kartutsnittet vises eksempel på NiN-forekomster av både stor og middels verdi som bør unngås nedbygd.  
 
Statsforvalteren forutsetter at det gjøres en mer inngående vurdering og avklaring av hvilke 
naturtypearealer med middels verdi som skal skjermes.  
  
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
Seksjonsleder 

  
 
Stein Tage Domaas 
underdirektør 
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