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Fra: Hedvig Pedersen Holm <Hedvig.Pedersen.Holm@bodo.kommune.no>
Sendt: mandag 25. oktober 2021 09:40
Til: Mushtaq, Zen <zen.mushtaq@sweco.no>
Emne: SV: Varsel om planoppstart for Skoleveien 9 (Bodø behandlingssenter) i Bodø kommune, PlanID 2021006

Hei!
Fra Oppvekst- og kulturavdelingen har vi følgende tilbakemelding:
Vi ser at snarvegen/ gang- og sykkelvegen skal ivaretas, og har dermed ingen merknader til planen.

Med vennlig hilsen

Hedvig Pedersen Holm
Rådgiver
Barnehage- og skolekontoret

+4775556042
hedvig.pedersen.holm@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no



Vår dato:  05.11.2021 
Vår referanse: 
JournalpostId:  

21/22427- 6   
21/144699 

Deres dato:  29.09.2021 
Deres 
referanse:  

 

 

Org.nr: 964 982 953 

Adresse: Postmottak Tlf.:  75650000  Samfunnsutvikling 
 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan, klima og naturressurser 
 8048 Bodø   Mari Didriksen 
    Tlf: 75650453 
Besøksadresse: Prinsensgate 100   
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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering  for 
Skoleveien 9 - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser til varsel om oppstart for planarbeid, detaljregulering for Skoleveien 
9 (kalt Symra) i Bodø kommune, gnr/bnr. 31/137 mfl. I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 
varsles det også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Statsbygg og Bodø 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt behandlingssenter for ungdom 
med behov for omsorg utenfor hjemmet i kombinasjon med psykisk helsehjelp.  
 
Gjeldende reguleringsplan omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt 14.06.2018. Større deler 
av planområdet er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel (2018-
2030). Videre omfattes planforslaget gang- og sykkelvei på kommunal tomt (Skoleveien), hvor det 
kan bli behov for endringer. Det foreslåtte planområdet strekker seg også noe inn i tilgrensende 
areal mot øst, som er avsatt til grønnstruktur, og som også kartlagt som et svært viktig 
friluftsområde. 
 
Innenfor planområdet ønskes det etablert et behandlingssenter som består av ett bygg på ca. 1 
300 kvm BTA i 1-2 etasjer. Eksisterende bebyggelse vil rives. Behandlingssentret skal inneholde 
en boligdel, fellesarealer, administrasjonsdel med kontorer og behandlingsrom, samt en 
treningshybel. Det vil også legges til rette for gode uteoppholdsarealer. Det fremgår ikke i 
plandokumentene hvor den nye plasseringen av bygget planlegges. 
 
Kommunen har vurdert at tiltaket ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill. 
 
Merknader 
Forholdet til regionale interesser 
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden 2013-2025. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser 
spesielt til kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling og 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap. 

https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
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Stedsutvikling og friluftsliv 
Mindre deler av arealet er i kommuneplanens arealdel regulert til grøntstruktur og til bruk for 
allmennheten. Det bør herunder begrunnes hvorfor et offentlig område skal inngå i planområdet.   
 
Det er positivt at nærmiljø/friluftsliv er et vesentlig tema i planarbeidet. Grøntområdet på 
Symrahaugen er kartlagt som et svært viktig friluftsområde som inneholder bl. a lekeplass, 
naturområder, stier og akebakke.  
  
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland: 
Kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling 
d)  By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 

stedets karakter og identitet. 
 
e)  Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming 

av fysiske tiltak. 
 
o)        Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag innen og mellom boligområder, 

nærturområder, skole, butikk og andre viktige servicepunkter, skal sikres gjennom 
kommunens arealplaner.  

 
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland: 
Kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap  
c)  Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 
 
Barn og unges interesser 
Siden tilgrensende grønt- og lekeområder brukes av barn og unge i dag, samt at planområdet er i 
nærheten av Saltvern barneskole, er det viktige hensyn å ta med videre i planprosessen. Sikker 
skolevei, samt god tilgang til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør 
vektlegge sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig 
risiko for liv og helse.   
 
Nordland fylkeskommune minner om kommunens særlige ansvar for å legge til rette for aktiv 
deltakelse fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge 
 
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland: 
Kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling 

n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder.  

 
Kulturminner 
Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 
med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig 
uttalelse når planforslag foreligger. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
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Veiledning 
Planprosess 
Det er positivt at det er gjennomført både et fysisk åpent møte, i tillegg til et digitalt møte om 
tiltaket. Dialog med Saltvern skole og Symra velforening er også relevant å inkludere i prosessen.  
 
Referat fra oppstart 
Referat fra oppstartsmøtet følger saken. Dette gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene.  
 
Digital plandialog 
I samarbeid med Kartverket og Statsforvalteren i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 
ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til 
plannordland@kartverket.no.   
 
Generelle bemerkninger 

 Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger. 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes. 

 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1.  

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 
sikrer god vannkvalitet.  

 
 

Tema Navn Tlf: 
Kulturminner Grethe Kvam Vorvik 756 50 904 
Øvrig Mari Didriksen 75650453 

 
Med vennlig hilsen 
 
Silje Charlotta Wästlund 
Konst. faggruppeleder for plan, klima  
og naturressurser 
 Mari Didriksen 

mailto:plannordland@kartverket.no
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 Rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
Hovedmottakere:     
Sweco Norge AS  Postboks 80   Skøyen 0212 OSLO 

 
Kopi til:     
Bodø kommune  Postboks 319 8001 BODØ 
Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
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  Vår saksbehandler: 
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Bodø kommune - Detaljreguleringsplan - Skoleveien 9 - Gbnr 31/137 - 
Varsel om oppstart av planarbeid - Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 29.09.2021 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Skoleveien 9, gbnr 31/137, i Bodø kommune. 
 
Det opplyses at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt behandlingssenter for 
ungdom med behov for omsorg utenfor hjemmet i kombinasjon med psykisk helsehjelp. Innenfor 
planområdet ønskes det etablert et behandlingssenter bestående av ett bygg på ca. 1300 kvm 
BTA i 1 - 2 etasjer. 
 
 
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 ca. 2410 – 2500 meter nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved 
Bodø lufthavn 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
 
Hele planområdet ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-
DSN.J.480, gjeldende 08.12.2017. 
 
Den horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 
 
Videre ligger planområdet innenfor horisontalflaten til en eventuell ny rullebane, alternativ 1, ved 
Bodø lufthavn. Rullebanen vil bli liggende sydvest for dagens rullebane og erstatte den. 
Horisontalflaten (hinderflate) til en eventuell ny rullebane ligger på kote 52 moh. 
 
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 23 – 25 moh. Den medfører at den 
planlagte bebyggelsen, ikke vil komme i konflikt med horisontalflaten (hinderflaten) for dagens 
rullebane eller fremtidig ny rullebane. 
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Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/.  
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
Tiltakshaver skal varsle Bodø lufthavn v/Driftssentralen i forkant ved opp- og nedrigging av 
kraner. 

 
Varsling med hensyn til kranbruk gjøres ved å sende e-post til Driftssentralen på Bodø lufthavn: 
Bodo.Driftsentral@avinor.no.  
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
 
BRA-krav er gitt av navigasjonsinstallasjonen DME25 med 63 moh. Med en terrenghøyde på  
23 – 25 moh og en byggehøyde på 1 – 2 etasjer, vil bygg eller kraner ikke bryte BRA-krav. 
 
 
4. Forebyggende tiltak mot «birdstrike»  
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved 
avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 
km sone. Kravet er at lufthavnoperatøren skal overvåke lufthavnens nærområde for endringer i 
risikobilde i forhold til menneskelig aktivitet og endret bruk av områder.  
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EU-regulativ nr. 
139/2014, ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction (b) og (c) med tilhørende AMC1 
ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction – General (b) og (c) og ADR.OPS.B.075 
Safeguarding of aerodromes med tilhørende AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes 
– General: 
 

Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø lufthavn 
Ny infrastruktur (bygg/anlegg) og endringer i landarealer som kommer i berøring / ligger i 
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner for nødprosedyrer, må utformes slik at 
de ikke tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking. 

 
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til forebyggende tiltak mot 
«birdstrike» er: Jan Andersen, tlf. 469 14 098 eller e-post: Jan.Andersen@avinor.no. 
 
 
5. Flystøysoner  
 
De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 
SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
mailto:Bodo.Driftsentral@avinor.no
mailto:Jan.Andersen@avinor.no
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arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 
fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1). 
 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner. 
 
 
6. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte bestemmelser med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke 
innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i 
forbindelse med høring av planen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Konsept, plan og utforming 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Bodø kommune, Statsforvalteren i Nordland 
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Fra: Tarjei Benum Solvang <tarjei.solvang@arva.no>
Sendt: tirsdag 9. november 2021 13:52
Til: Mushtaq, Zen <zen.mushtaq@sweco.no>
Emne: SV: Reguleringsplan - Skoleveien 9 - Uttalelse til varsel om oppstart

Hei!

Vi har ingen innvendinger til oppstarten av planarbeidet. Arva har høyspenningskabler innenfor planområdet og tar
det for gitt at disse ivaretas i den videre planleggingen.

Med vennlig hilsen
Arva AS

Tarjei L. Solvang
Nettstrategi – Områdeansvarlig Bodøregionen og Indre Salten
E-post: tarjei.solvang@arva.no
Mobil: +47 959 82 694

Arva AS er det fusjonerte Nordlandsnett AS og Troms Kraft Nett AS
Les mer på www.arva.no

This e-mail may contain confidential and legally privileged information for the sole use of the intended
recipient. If received in error, please contact the sender and delete all copies.
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Fra: Håvard Alsos Sørensen <havardsorensen@hotmail.com>
Sendt: søndag 24. oktober 2021 19:50
Til: Mushtaq, Zen <zen.mushtaq@sweco.no>
Emne: Innspill til planarbeide for skoleveien 9

Hei Zen, sender innspill til planarbeide for skoleveien 9 på vegne av Symra Velforening
 Forslag om å trekke bygningen mot sør vest (Lengst mot skoleveien)  støttes av symra

velforening. Ved å beholde eksisterende seljetrær vil dette også hjelpe mot overflatevann,
og beholde det naturlige preget i nabolaget.

 Symra velforening ønsker også å spille inn et ønske om beplantning mot eksisterende
grønt-/ lek- og rekreasjons areal mot Symrahaugen.

 Symra velforening støtter forslag om utbedring av gang og sykkelvei mot skoleveien slik at
man får en bedre traffiksikkerhet i området. Dette er spesielt viktig da man har mange
barnehager/ skole som bruker grønt- og friområdet daglig. Dette bør også opprettholdes i
byggeperioden.

 Symra velforening foreslår at parkeringsplassen trekkes bort fra gang- og sykkelsti med
inn- og utkjøring ned mot skoleveien (Nord vest)

 Symra velforening ønsker et nært samarbeid med Bodø behandlingssenter og håper på
deltakelse i dugnadsarbeid rundt friområdet.

Med vennlig hilsen

Håvard Sørensen
Nestleder
Symra Velforening
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Fra: Marianne Sivertsen <marianne.sivertsen@gmail.com>
Sendt: søndag 24. oktober 2021 19:57
Til: Mushtaq, Zen <zen.mushtaq@sweco.no>
Emne: Innspill til planarbeide i Symravegen 9

From: Håvard Alsos Sørensen
Sent: Sunday, October 24, 2021 7:47 PM
To: zen.mushtag@sweco.no <zen.mushtag@sweco.no>
Subject: Innspill til planarbeide for skoleveien 9

Hei Zen, sender innspill til planarbeide for skoleveien 9 på vegne av Håvard Alsos Sørensen og
Marianne Sivertsen, naboer i Kleivaveien 14

 Forslag om å trekke bygningen mot sør vest (Lengst mot skoleveien) støttes av oss. Ved å
beholde eksisterende seljetrær vil dette også hjelpe mot overflatevann da vår eiendom er
fallende i høyde fra grensen mot symraveien 9 og mot Kleivaveien. Dette vil også beholde
det naturlige preget i nabolaget.

 Vi ønsker også å spille inn et ønske om beplantning mot eksisterende grønt-/ lek- og
rekreasjons areal mot Symrahaugen.

 Vi støtter forslag om utbedring av gang og sykkelvei mot skoleveien slik at man får en
bedre traffiksikkerhet i området. Dette er spesielt viktig da man har mange barnehager/
skole som bruker grønt- og friområdet daglig. Dette bør også opprettholdes i
byggeperioden.

 Vi støtter at parkeringsplassen trekkes bort fra gang- og sykkelsti med inn- og utkjøring ned
mot skoleveien (Nord vest)

 Vi håper at vinduer på bygget plasseres slik at gjensidig innsyn med vår eiendom
forhindres

 Det eksisterende gjerdet mot vår eiendom er i svært dårlig forfatning og faller i retning vår
eiendom. Vi håper på dialog om utbedring/utskifting av dette gjerdet. Da vi har vårt primære
uteområde mot grensen til Skoleveien 9 håper vi at høyde på gjerdet sikrer privatliv for oss.

Med vennlig hilsen
Håvard Alsos Sørensen og Marianne Sivertsen

--
Marianne Sivertsen
Kleivaveien 14
8009 Bodø
Tlf: 90536992
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