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Høring av strategisk belysningsplan for Bodø kommune 

 

Bystyrets behandling i møte den 16.06.2022: 
 

Votering 
 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 
 
 
Bystyret vedtar at Belysningsstrategi for Bodø kommune med handlingsdel sendes på høring. 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 01.06.2022: 
 
 

Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling 
 
Bystyret vedtar at Belysningsstrategi for Bodø kommune med handlingsdel sendes på høring. 
 
 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 
30.05.2022: 
 



Fellesforslag: 

Rådet støtter kommunedirektørens forslag. 

  

Votering:  

Enstemmig. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:  
Rådet støtter kommunedirektørens forslag. 
 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 30.05.2022: 
 

Forslag 
 
Støtter kommunedirektørens innstilling 
 
 
Votering 
 
13 av 13 stemte for innstillingen 
 
 

Ungdomsrådets uttalelse 
 
Støtter kommunedirektørens innstilling 
 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 

Bystyret vedtar at Belysningsstrategi for Bodø kommune med handlingsdel sendes på høring. 
 
 

Hva aktualiserer saken? 

Bakgrunn for at saken fremmes til politisk behandling 
Saken er en oppfølging av verbal i sak 0164/20 den 09.12.2020 – «Belysningsstrategi - En bevisst 
tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, større trygghetsfølelse, redusert energibruk og mindre 
lysforurensing i Bodø by. Bystyret ber om at det utarbeides en belysningsstrategi som tar for seg 
disse temaene». 
 

Sammendrag 

Gjennom vedtak i Bystyre i sak 0164/2020 den 09.12.2020 bestilte Bystyret en egen sak om 
belysningsstrategi for Bodø kommune. Det er utarbeidet et forslag til «Belysningsstrategi for Bodø» 
som skal følge opp bestillingen. 
 



I dag finnes det ingen nasjonale retningslinjer for regulering av lysforurensing. Lovverket gir rom for 
at hver kommune kan pålegge regulerende tiltak. Belysningsstrategien er et slikt regulerende tiltak. 
Sammen med kommunalteknisk norm og retningslinjer for gatelys i Bodø vil belysningsstrategien 
gi føringer for hvordan kunstig lys skal planlegges og brukes i Bodø kommune. 
 
Forslag til belysningsstrategi baserer seg på 6 konsepter og 5 mål der man skal skape attraktivitet, 
øke tryggheten, redusere kriminaliteten, øke fremkommeligheten, øke orienteringen i bylandskapet 
og satse på smarte og miljøbevisste løsninger. Forslag til belysningsstrategi er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel, til forslag til kommuneplanens arealdel og til Klima- og 
energiplanen. Forslaget støtter opp om FNs bærekraftsmål #9 «industri, innovasjon og 
infrastruktur» og #11 «bærekraftige byer og lokalsamfunn». 
 
Kommunedirektøren anbefaler bystyret å vedta at forslag til Belysningsstrategi for Bodø med 
handlingsplan sendes på høring. 
 

  



Saksopplysninger 

Fakta om saken 
Forslag til belysningsstrategi for Bodø kommune er en bestilling gjennom verbal til behandlingen 
av budsjett for 2022. Forslag til «Belysningsstrategi for Bodø» gir strategiske og faglige 
anbefalinger for Bodø. 
 
Føringer fra tidligere vedtak 
Saken er en oppfølging av verbal om belysningsstrategi vedtatt i sak 0164/2020 av 09.12.2022. 
 
Forhold til planverk 
Saken er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033, forslag til kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 og klima- og energiplan 2019-2031.  
 
Forhold til lovverk 
Saken knyttes opp til følgende lover og regler: 
 

Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune 
Teknisk forskrift 2017 (TEK17) 
Kommunalteknisk norm for Bodø kommune 
Lov om universell utformining 
Plan og bygningsloven 

 

Vurderinger 

Løsningsalternativer 
Administrasjonen har tatt utgangspunkt i «Lysplan for Stavanger» og tilpasset denne til Bodø 
kommune med hensyn til klimatiske forhold, smartby-ambisjoner, arkitektur, vernebestemmelser 
og byrom.   
 
Det er ingen nasjonale føringer eller bestemmelser knyttet opp til belysning. Det er gjennom dette 
muligheter for kommunene selv å ta stilling til hvordan kommunen ønsker at belysning skal 
utformes, bygges og reguleres. Forslaget som fremmes gjennom denne saken vil således være en 
regulatorisk og strategisk plan for hvordan Bodø kommune ønsker at kunstig belysning skal 
planlegges og benyttes i Bodø. 
 
Belysningsstrategien er en strategi på overordnet nivå. Imidlertid vil strategien gi føringer til 
hvordan belysning i Bodø skal planlegges, bygges og kontrolleres. Brukere av strategien vil være 
utbyggere og planleggere i Bodø. Strategien vil gi enkelte oppgaver til administrasjonen i Bodø 
kommune med hensyn til planlegging, bygging og oppfølging. Strategien vil gi faglige råd til 
utformining herunder universell utforming, bruk av kunstig lys og lyssetting. 
 
Forslag til belysningsstrategi baserer seg på 6 konsepter som utleder 5 mål som skal skape økt 
attraktivitet, øke tryggheten, redusere kriminaliteten, øke fremkommeligheten, øke orienteringen i 
bylandskapet, satse på smarte og miljøbevisste løsninger. Videre setter «Belysningsstrategi for 
Bodø» 3 generelle krav – trekkrør mellom lysstolper, fargevalg og utrustning av sokkel. Strategien 
gir noen føringer for hvem og hvordan strategien skal følges opp. 
 
Det er utarbeidet en handlingsdel til strategien. Det første tiltaket er å revidere strategien innen 2 
år. Det har sammenheng med at det er ønskelig å få erfaring med strategien og få evaluert planen 
for å kunne forbedre den ytterligere. Forslaget har vært til høring internt hos Teknisk avdeling, 
Næring- og utviklingsavdelingen og Utbygging- og Eiendomsavdelingen.  
 
Belysningsstrategien krever at kommunalteknisk norm og retningslinjer for gatelys revideres. 
 
 
 



Økonomiske og administrative konsekvenser  
Belysningsstrategien vil kreve økte investeringer og noe økte driftsomkostninger knyttet til 
administrative ressurser. Imidlertid vil de økte kostnadene knyttet til investering og personell bli 
redusert gjennom strømforbruk. Samlet sett vil kostnadene reduseres. 
 
Hvordan er løsningen forankret i FNs bærekraftsmål? 
Forslag til belysningsstrategi støtter opp om FNs bærekraftsmål #9 «industri, innovasjon og 
infrastruktur» og #11 «bærekraftige byer og lokalsamfunn». Strategien fordrer til innovasjon i 
infrastruktur gjennom gatelys og belysning. Videre bidrar forslaget til reduksjon i forbruk av 
elektrisk kraft gjennom overgang til bruk av LED og energibesparelser. Strategien legger opp til å 
trygge byrom og være kriminalforebyggende gjennom belysning. 
 
Belysningsstrategien er videre forankret i Bodø kommunes «Klima- og energiplan 2019-2031» hvor 
strategien skal bidra til oppfyllelse av reduksjon i energiforbruk gjennom planlegging og utvikling av 
fremtidens lavutslippssamfunn. 
 
Belysningsstrategien er i tillegg forankret i «Handlingsplan for folkehelse» med at Bodø kommune 
gjennom strategien tar grep om kunstig lys og lyssetting for økt trivsel, økt velvære og helse. 
 

Konklusjon og anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til «Belysningsstrategi for Bodø» med handlingsdel 
sendes på høring.  
 
Forslag til belysningsstrategi for Bodø bidrar til å rette fokus på kunstig lys og lyssetting i Bodø på 
en faglig og strategisk måte. Strategien gir Bodø mulighet til å stille krav både til seg selv og til 
tiltakshavere om hvordan belysning i Bodø skal planlegges og utføres. 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Trond Eivind Åmo  
 
 

Vedlegg: 

Belysningsstrategi for Bodø. 
  

Dokumenter til politisk behandling - Bodø kommune (bodo.kommune.no) 
 

Bærekraftsmål 
 

 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn 
skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for 
forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til 
å løse miljømessige utfordringer. 

https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.norskeiendom.org/fns-baerekraftsmal-og-eiendomsbransjen/&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884


 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper 
om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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