Kommuneplanens arealdel
2018-2030
Samling av innspill til oppstart og
høring av planprogram
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Fra: Laila Alendal[Laila.Alendal@fiskarlaget.no]
Dato: 19.02.2016 08:44:18
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Bodø Fiskarlag; Eirik Rånes; Erling Johansen; Harald Stordal Jensen; Hilmar O. Sivertsen; Kjell Bjørnar
Bakken; Kjell Ingebrigtsen; Knut Johansen; Raymond Eilertsen; Remi Skipnes; Sigurd Johansen; Stig Atle
Sivertsen; Torodd Olsen
Tittel: Arbeid med kommuneplanens arealdel - Bodø kommune

Arbeid med kommuneplanens arealdel - Bodø kommune
Vi har fått informasjon om at kommuneplanens arealdel for Bodø kommune skal revideres.
I følge Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 5-1, første ledd,
første setning skal det legges til rette for medvirkning i planleggingen av kommeplanen. I § 5-1,
annet ledd, første setning har kommunen « . et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra
grupper som krever spesiell tilrettelegging.» Vi ber derfor om at Bodø Fiskarlag blir involvert i
utarbeidelse av kommuneplanen, for å få avklart forhold som angår tradisjonell fiskeri.
Vennlig hilsen
Laila Alendal
Rådgiver
Tlf. 406 23 361
Nordland Fylkes Fiskarlag
Boks 103
8001 BODØ
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Bodø kommune
Att.: Mats Marthinussen
Postboks 319
8001 Bodø

DATO

DERES DATO

01.03.2016
REFERANSE

DERES REFERANSE

2015/5827
SAKSBEHANDLER

VEDLEGG

Martin Vikhagen Åfløy

Kopi til:
Postmottak@bodo.kommune.no

Innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogramKommuneplanens arealdel 2018-2030
Det vises til kunngjøring fra Bodø kommune datert 16.2.2016 om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram- Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
I planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2018-2030 blir det vist til som en hovedstrategi å
styrke Bodøs rolle som universitetsby. Som et satsningsområde under visjonen «Bodø 2030 – Attraktiv
hovedstad i Nord», ligger et ønske om videre utvikling av Universitetet i Nordland. Statsbygg stiller seg
positivt til dette viktige arbeidet og viser til det gode samarbeidet på campusplanen for Universitetet i
Nordland. Statsbygg vil fortsette å være en god samarbeidspartner som kan bidra med både kunnskap
og erfaring for videre utvikling av Universitetet i Nordland i fremtiden. God kommunikasjon og godt
samspill på veien videre fremheves dermed fra Statsbyggs side.

Statsbygg ber om å få tilsendt høringsutkastet når kommuneplanens arealdel legges ut på høring.

Med hilsen
Nina Ødegaard
avdelingsdirektør

Martin Vikhagen Åfløy
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

STATSBYGG
ADRESSE P.b. 8106 Dep N-0032 Oslo
E-POST postmottak@statsbygg.no
TLF. 815 55 045

NETT statsbygg.no
ORG.NR. 971.278.374
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Fra: Trond Eivind Åmo[Trond.Eivind.Amo@bodo.kommune.no]
Dato: 08.03.2016 11:04:07
Til: Mats Marthinussen
Kopi: Ingunn Øvsthus
Tittel: Innspill til KPA - massedeponering/-håndtering

Hei
Deponigruppa ønsker å spille inn et innspill til Kommuneplanens arealdel angående massedeponering/håndtering i Bodø kommune.
Det må utarbeides en bestemmelse for deponi/deponering av masser som også tar inn over seg krav til
undersøkelse, søknadsplikt og KU. Krav til søknad ihht pbl er 0,5 daa og under 3 m fra opprinnelig terreng.
Imidlertid ønsker deponigruppa at man innfører krav i m3. Det foreslås inntil 15 m3 for å utløse krav til
søknad og rapportering.
Bakgrunnen for dette er å få bukt på villfylling og kontroll på masseforflytninger i Bodø kommune.
Med vennlig hilsen

Trond Åmo
Arealplanlegger,Byplan
75 55 52 12 / 900 34 091
trond.eivind.amo@bodo.kommune.no
http://www.bodo.kommune.no
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Fra: Christian Klette[chklette_@hotmail.com]
Dato: 09.03.2016 15:54:42
Til: Postmottak Bodø Kommune
Tittel: Innspill til ny Arealplan

Hei!

Prøvde å sende dette inn på eget skjema, men det virket ikke for øyeblikket:

"I forbindelse med arbeid om nye tiltak på riksvei 812 og 813, ber vi dere se på vårt innspill på omlegging
av veitrasè. (se eget kart)

Dette for at det er et kryss/veistrekning med svært mange utforkjøringen, spesielt i vinterhalvåret. Det er
et uegnet kryss å passere når man kommer gående og det er pr. i dag ingen gang eller sykkelvei fra
Misvær sentrum og til skolen.

Vi ser på dette som et svært lite kostbart prosjekt og vi vil stille vår grunn på 226/12 til fri disponering til
dette formålet. Dette bør også sees i sammenheng med en bedre tilrettelegging av nevnte gang og
sykkelsti"

Mvh
Christian og Ragnhild Klette
Kulturveien 3646
8100 Misvær
Tlf. 95155530
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Fra: Espen Opli[espen.opli@sbnett.no]
Dato: 14.03.2016 20:59:49
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: saksnummer 2015/5827
Hei der!
Viser til orienteringsm tet i Misv r om KPA 2018 - 2030.
Rognlia Kraftverk AS har s k NVE om f bygge et kraftverk i M lnelva i Misv r.
Kommunen har f tt tilsendt alt av dokumentasjon i denne saken, derfor vedlegges ingen slike dokumenter.
S knaden finnes ogs p NVE sin hjemmeside:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6931&type=V-1
NVE s innstilling til OED er positiv.
Vi ber om at dette innspillet tas med i den kommende revidering av KPA.
Legger med e-posten (og svaret) vi sendt inn i forb. med revisjon dere hadde i 2013/2014.
Er noe uklart s

ta kontakt for n rmer info.

MH
Espen Opli
95253688
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Fra: Arne Lyngmo[Arne.Lyngmo@bodo.kommune.no]
Dato: 29.03.2016 13:15:50
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: torgeireide4@hotmail.com
Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel

Kjerringøy kommunedelsutvalg behandlet kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 på møte 17.03.2016, der
det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Kjerringøy kommunedelsutvalg har følgende innspill til planen:
- Det som står i gjeldende arealplan for Kjerringøy videreføres
- Legge til rette for fritidsbebyggelse i Misten
- Grønt miljø – tilrettelegging for sykkel på Kjerringøy
- Spredt boligbygging på hele Kjerringøy
- Sikre areal for fergeleie til Steigen

I etterkant er det kommet fram ønske om at det avsettes områder til industri/næringsområder.
Med hilsen
Kjerringøy kommunedelsutvalg
Arne Lyngmo
sekretær
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NORDLAND

Bodø kommune

Vår ref.:
2012/5396-6

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Eva-Mari Rahkola

Dato:
30.03.2016

Uttalelse - oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommuneplanens
arealdel 2018-2030 - Bodø kommune - Nordland fylke

Planfaglig råd
Kystverket har det faglige
ansvaret for sikkerhet og
fremkommelighet i norske farvann
og havner.
Kystverket er myndighet og har
ansvar for hoved- og biled, som er
fastsatt i farledsforskriften. Dette
inkluderer også innretninger
(herunder infrastruktur i form av
kaier, navigasjonsinstallasjoner,
areal, landverts tilknytning osv.)
knyttet opp til disse. Alle
tiltak og planer som omfatter arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg
(herunder bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.
Dersom tiltak berører Kystverkets eiendom eller Kystverkets ansvarsområder er Kystverket
myndigheten etter loven. Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hovedbiled. Det betyr blant annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt
sjøområde og Kystverket søknader om tiltak i hoved - biled.

Bodø stamnetthavn
Bodø havn er en stamnetthavn. Stamnetthavnene skal ha gode tilknytningsveger til
havnene, samt sikre og effektive farleder. Infrastrukturen rundt større terminaler er viktig for
å få gods distribuert på en effektiv måte. Regjeringen har i Nasjonal transportplan definert
32 stamnetthavner, hvorav god landverts tilknytning er viktig. I arealdisponering rundt Bodø
havn bør revisjon av kommuneplan tydeliggjøre arealdisponering i havnen for bolig/
byggeområder, næring, fiskeri og industri. Kystverket erfarer i økende grad tilrettelegging

Region Kystverket Nordland
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

av boligformål i nær tilknytning til havnevirksomhet. Framtidig arealdisponering bør derfor i
større grad definere arealformål, som ikke kommer i konflikt med støy, trafikk, lukt og lys.

Farleder
Bodø er en stamnetthavn, hvor hoved - og
biled går inn til Bodø terminal, byterminalen
og private ISPS havner. Kystverket har
ansvar for disponering av ledene og
tilhørende forvaltningsområder (vist som
oransje felt i kartutsnitt t.h.). Bodø havn KF
har forvaltningsansvar etter havne- og
farvannsloven i indre havnebasseng (se
avmerket med svart strek i kartutsnitt).

Innseiling Bodø Havn
Kystverket Nordland har planlagt å
igangsette gjennomføringen innseilingen av Bodø havn i 2016. Tiltaket omfatter utdyping
av to grunner i innseilingen og fjerning av snag ved moloåpning, samt utdyping av
havnebassenget fog foran Bodøterminalen. Prosjektet ferdigstilles i 2018.

Vedtatte nødhavner
Som ledd i Kystverkets revisjon av beredskapsplan for nødhavnprosedyrer i Nordland
gjøres det oppmerksom på at det i Bodø kommune foreligger nødhavn som
har vært på høring og er vedtatt av Kystverkets beredskapsavdeling:







Landegode NØ
Landegode S
Hjartøysundet
Seivågen
Bårdsteinvika
Breivika

Nødhavnene båndlegger ikke areal i kommuneplaner eller områdeplaner, men kan
kartfestes som informasjon.

Navigasjonsinstallasjoner
Kystverket har flere navigasjonsinstallasjoner i Bodø kommune. I forbindelse med
utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan komme til å skjerme for
disse. Videre må det ikke etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg,
fortøyninger m.m. innenfor hvit lyktesektor.

Etablerte fiskerihavner
I Bodø kommune er det følgende statlige fiskerihavner:
 Bodø
 Vokkøy
 Kjerringøy
Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge

Side 2

liggeforholdene for yrkesfiskere. Kystverket gjennomfører fiskerihavnetiltak ut fra kriterier
som marin verdiskapning og bidrag til levende kystsamfunn. Kjerringøy og Vokkøy
fiskerihavn er definert som ikke aktive fiskerihavner, og kan vurderes avhendet, avlest og
overføres tilbake til Bodø kommune.

Akvakultur
Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på arealdisponeringen
til akvakultur. Disponerte A-områder skal i utgangspunktet ikke skal komme i konflikt med
hvit sektor. Vi oppfordrer kommunen å nyansere bruken av A-områder, og forsette å
planlegge vertikalt i vannsøylen, hvor en avsetter til egne forankringsområder til
akvakulturarealene (eg.A-25).
Kystverket Nordland har ingen ytterligere planfaglige råd til planoppstart med planprogram.
Med hilsen

Fridtjof Wangsvik
Havne- og farvannsjef

Eva-Mari Rahkola
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Likelydende brev sendt til:
Bodø kommune
Fylkesmannnen i Nordland

Postboks 319

8001

BODØ
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Fra: Trond Eivind Åmo[Trond.Eivind.Amo@bodo.kommune.no] Dato: 31.03.2016 08:05:25 Til:
Mats Marthinussen Tittel: VS: Innspill til arealplan for Saltstraumen
Oversender innspill
Med vennlig hilsen

Trond Åmo
Arealplanlegger,Byplan
75 55 52 12 / 900 34 091
trond.eivind.amo@bodo.kommune.no
http://www.bodo.kommune.no
Fra: Eli Pedersen [mailto:eli.pedersen@lifi.no]
Sendt: 30. mars 2016 23:20
Til: Trond Eivind Åmo
Emne: Innspill til arealplan for Saltstraumen

Hei
Mandag 14.03.2016 var det avholdt et folkemøte i Saltstraumen ang ny arealplan. Jeg hadde ikke mulighet til
å delta i dette møtet og ønsker å komme med et innspill i etterkant. Jeg ber om at kommunen tar inn i sine
planer at gang og sykkelsti som i dag ender ved Saltstraumen brygge videreføres oppover fv 17 og frem til
parkeringsplassen der kulturstien ved Tuvlia starter. Dette vil gjøre tilgangen til friluftsområdene betraktelig
enklere da man slipper en farefull ferd langs den trafikkerte fv17. Se blå påtegnet linje i kartutsnittet.
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Om du er feil mottaker av denne e-post er det fint om du sørger for at den formidles til riktig instans i
kommunen.
Tusen takk.
Mvh
Eli Pedersen
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Fra: Geir Støvset[geir.stovset@evry.com]
Dato: 31.03.2016 13:02:17
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Fredrik Støvset
Tittel: saksnummer 2015/5827.

Hei
Vi har tidligere påpekt omstendigheter rundt hyttefeltet Urset vika innenfor Støvset.
Der ble bl.a. en ulovlig vei påpekt og inngjerding av hytte eiendommer kan være i strid med
reguleringsplanen.
MEN:
Mener også det er kommer fram anmerkninger om naust tomter og plassering ifm. bruk av beiteområder
der.
Uansett vil jeg nå, ved høringen av arealplanen, påpeke på nytt:
1.
Naust på Drevnesodden bør slåes samme til ei samling, mot nord, der byggingen allerede er startet.
Se vedlegg om Drevnes odden under
Begrunnelse er i hovedsak at spesiell naturtype finnes der sør-delen av naust tomt er avmerket, i
reguleringsplanen.
Vi bruker også området til beiting for sau og dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for oss.
Der er også svært værhard og utsatt på sør delen det som vi mener kalles «Slettdrevneset» (sørlige del)
2.
Samme argumentasjonen må brukes for naust/båtplasser sør om Ursetodden, der en konsentrasjon av naust
tomt /båt plass ønskes nord om Ursetodden.
Vi har ca 50 % av våre voksne sau i dette området, noe som utgjør ca 150 dyr, pr sesong.
Også her er det grunnlag for miljø tilskudd pga av spesiell natur type.
Været er nokså trøft.
det er gått ras i sørlige delen, mot Nupen, i den senere tid. Og stein blokken ligger fortsatt på veien, og
innenfor regulert område.

Vennlig hilsen

Geir Støvset

2M12
geir.stovset@evry.com
M +47 478 96 162
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Bilogisk prioritert beite

Markslag (AR5) 13 klasser
0

10

20 30m

Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 16.08.2013

GÅRDSKART

1804-233/2

Tilknyttede grunneiendommer:
233/2 - 232/3

TEGNFORKLARING
=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

Kartet viser en presentasjon av valgt

AREALTALL (DEKAR)
22,2
0,0
4,9
0,0
174,3
231,4
1,7
173,0
1,3
5,2
27,5
5,1
93,3
739,9

type gårdskart for valgt eiendom.
I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
27,1
Arealstatistikken viser arealer i dekar
av de ulike arealklassene for eiendommen.
Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i arealtallene.
580,4

34,0

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser på flyfoto
98,4
739,9

Eiendomsgrenser
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Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

04.04.2016
16/00346-2
2015/5827

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram for kommuneplanens arealdel for Bodø kommune
2018–2030
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 16. februar 2016.

TELEFON + 47 73 90 40 50

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttelse av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivaretatt i
plansammenheng.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Saken
Bodø kommune skal rullerer kommuneplanens arealdel og ber om tilbakemelding på
forslag til planprogram. Planprogrammet inneholder beskrivelse av fokusområder,
framdriftsplan, og beskriver hvordan medvirkningen i planarbeidet skal gjennomføres.
Innspill til planstrategi
DMF registrerer at råstoffområder i kommunen er vurdert i gjeldende
kommuneplanens arealdel, vedtatt av Bodø kommunestyre 11.09.2014, revidert i
oktober 2015. DMF anbefaler at temaet mineralressurser tas inn som et eget tema i
planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Byutvikling er et sentralt tema i kommuneplanens arealdel 2018-2030. Bodø er en
kommune i vekst og det er etterspørsel etter boliger og næringsarealer. I tillegg er det
sannsynlig at det fattes vedtak i Stortinget om lokalisering av ny flyplass i Bodø. Dette
er prosjekter som har et stort behov for blant annet byggeråstoffene pukk og grus.
DMF anbefaler at kommunen skaffer seg en oversikt over hvor langt fram i tid
eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff i
kommunen, og ta stilling til hvor framtidige massetak bør lokaliseres. Norges
geologiske undersøkelse (NGU) sine databaser gir informasjon om blant annet
lokalisering, kvalitet og verdivurdering av mineralforekomstene i kommunen, se
www.ngu.no.
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser
Kommuneplanens arealdel er et viktig redskap for å sikre en langsiktig og forsvarlig
forvaltning av mineralressursene. Forvaltning av mineralressurser omfatter ikke bare å
avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer også å sikre tilgjengelighet til
gode mineralforekomster for fremtiden og kommende generasjoner. I dette ligger det

at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte
mineralressurser gjennom arealbruk som tilrettelegger for nedbygging av forekomster,
eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
For å få en god og bærekraftig forvaltning av våre mineralressurser oppfordrer DMF til
at det lages temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som
kommunedelplaner i hver enkelt kommune, men vi oppfordrer til at det utarbeides
regionale planer for mineralressurser. Dette er i tråd med Regjeringens nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikt sier at behovet for og
tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
DMF anbefaler derfor at Bodø kommune som et ledd i rulleringen av kommuneplanens
arealdel kartlegger kommunens ressurstilgang og vurderer det fremtidige behovet for
mineralressurser.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Ida Egge Johnsen

seksjonsleder

overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

Mottakere:
Bodø kommune

Postboks 319

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland

Statens hus, Molov. 10

8001 BODØ

8003 BODØ
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 03.04.2016 20:34:15
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse
Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Misv r Grunneierlag v/Christian Klette
Kulturveien 3648

Tettingteigene p Gnr.226
Omgj ring av "Tettingteine" p Gnr 226 i Tverrlia om fra spredt
boligbebyggelse til fritidsbebyggelse.

2016-04-03 20:34:14
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1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget 2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig 3) Kommuneplanen er laget
for små målestokker og kan være unøyaktig hvis man zoomer mye inn i planen.
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 03.04.2016 20:44:19
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Misv r Grunneierlag v/Christian Klette
Adresse
Kulturveien 3646
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Reguleringsplan Rognlivatn
Innspill/merknad/uttalelse nske om fradeling av flere hyttetomter og utvidelse av
reguleringsplanen ved Rognlivatn. (Gnr 226 og 227)
Legg ved filer
IP-adresse
Dato
2016-04-03 20:44:18
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 05.04.2016 10:38:41
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Espen Opli
Furumoen 2

2015/5827
P vegne av grunneier av 227/1, Erling Opli, sendes f lgende
innspill inn. Det vil komme en s knad om fradeling av en tomt i
omr det som er merket av p kart. Tomten er ment til
fritidsbebyggelse. S knaden vil komme etter at eventuelle
konflikter med andre interesser i omr det er avklart.
Ny tomt p kart.pdf
2016-04-05 10:38:40
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Fra: Agnar Nikolaisen[agnarnik@online.no]
Dato: 06.04.2016 12:32:29
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Alester Hansen; Isaksen Jenny; mh-nikol@online.no
Tittel: Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TVERLANDSOMRÅDET- UTTALELSE - ØNSKE OM
OMDISPONERING AV AREAL.

Eierne av Gnr. 70, Bnr. 15 Alester Hansen, Jenny Isaksen og Margaret Nikolaisen søker med dette om
omdisponering av parsell av nevnte eiendom fra næringsbebyggelse til boligformål.
Parsellen som søkes omregulert ligger mellom Ørnstuva-Storelva-RV 80, Tunellveien og Lyshaugen på Løding
Vestre. Parsellen ligger derved inneklemt mellom boligbebyggelsen i Ørnstuva og boligene i Tunnelveien. I
Tunellveien er det igangsatt bygging av av 8 nye boligenheter.
Området som søkes omregulert er på ca. 4 da. og er lite egnet for næringsvirksomhet. Adkomsten til
området må skje via Tunellveien noe som vil legge betydelige restriksjoner på virksomheten av trafikale
årsaker.
Ved å anvende området til boligformål vil en få et sammenhengende boligområde fra Ørnstuva til
Tunellveien og med adkomst via dagens adkomst fra Tverlandsveien. Grunneierne er i dialog med en
interessert utbygger som ønsker å bygge en mix av eneboliger og leiligheter på området. Det er en kjent sak
at det er stor mangel på leiligheter på ett plan i hele Tverlandsområdet.
Planlagt grønnstruktur på og omkring Lyshaugen vil kunne utvikles til et attraktivt og utfordrende
lekeområde.
Grunneiernes kontaktperson er: Alester Hansen, telefon 975 25658, E-post alester.hansen@gmail.com

Denne e-posten har blitt sjekket for virus av antivirusprogramvare fra Avast
www.avast.com
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Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ
Kristoffer L. Seivåg
Vår dato: 11.04.2016
Vår ref.: 200803572-11
Arkiv: 323
Deres dato: 19.02.2016
Deres ref.: 2015/5827

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anan@nve.no
1

Innspill til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2018-2030
samt høring av planprogram - Bodø kommune
Vi viser til varsel om oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og høring av
planprogram datert 16.02.2016.
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom, erosjon, skredfare og energianlegg blir
innarbeidet i kommunale planer. NVE legger vekt på at planen på en tydelig måte viser hvordan disse
temaene er vurdert og tatt hensyn til. Nedenfor går vi kort gjennom viktige utredningstema som berører
våre ansvarsområder.
Klima
Klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Kommunen må tilpasse seg et
endret klima, samtidig som det må bidras til å redusere utslippene av klimagasser. Vi synes derfor det er
positivt at klima og miljø er eget fokustema i planprogrammet. Vi er enig i kommunens vurdering i at
det for Bodø særlig er to endringer som vil skape utfordringer for samfunnet: endringer i nedbør med
påfølgende overvanns- og flomproblematikk og havnivåstigning.
Økt skred- og flomfare og store og intense nedbørsmengder gir utfordringer for planleggingen.
Klimafremskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere episoder med styrtregn og derfor hyppigere og
større flommer i små vassdrag. De siste års erfaringer med økt flomføring i og økte flomskader langs
mange små vassdrag bekrefter denne utviklingen. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100
km² må en regne med 20-40 % økt flomvannsføring i løpet av de neste 50 – 100 år. Dette er beskrevet i
rapporten Hydrological projections for floods in Norway under a future climate (Lawrence og Hisdal
2011, NVE-rapport 5-2011).
Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring er det gitt en
anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste 100 år. NVE anbefaler at ny utbygging
bør ta hensyn til beregnete stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Grunnforhold
Bodø kommune er ikke kartlagt i nasjonal regi med tanke på kvikkleire. Hvis man bruker NGUs
løsmassekart ser man at det finnes en del områder med marine avsetninger som kan være potensielle
fareområder. For arealer som er avsatt til bebyggelse og anlegg i arealdelen, og som ligger på marine
avsetninger ut fra NGUs løsmassekart, anbefaler vi en planbestemmelse som sikrer at områdene blir
tilstrekkelig vurdert.
I NVEs veileder nr 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred kan man lese mer om dette. En bevist holdning
og kunnskap vil føre til forutsigbarhet både for kommunen som planmyndighet, men også for utbygger
og bruker.
Skredfare
I henhold til NVEAtlas.no er en del områder i kommunen skredutsatt. Mulig skredfare må vurderes
minimum for alle nye byggeområder. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfaren er vurdert
og tatt hensyn til. Eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen. Ved alle typer
terrenginngrep og utbygging må en vise aktsomhet i forhold til mulig skredfare. For nye byggeområder
for boliger skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000. NVE synes det er positivt at det i
planprogrammet er beskrevet at det skal foretas en gjennomgang av eksisterende områder avsatt til
fritidsbebyggelse som fortsatt er ubebygd. Noen av disse områdene vil ha behov for nye vurderinger
grunnet ny kunnskap om naturfare.
NVE Atlas gir en oversikt over registrert skredhendelser på kart. Hendelseskartene, sammen med
aktsomhetskart, eventuelle faresonekart og lokalkunnskap, bør benyttes til å vurdere skredfare for nye
byggeområder.
Flom/ vassdrag
For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området er utsatt for flom. NVEs
retningslinjer nr 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar beskriver dette nærmere. Flom og erosjon er
naturlige prosesser. Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren for skader som følge av disse
prosessene. I utgangspunktet bør elvene få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at bebyggelse
holdes i god avstand fra dem. Dette vil samtidig sikre arealer som ofte er verdifulle for vassdragsmiljø
og friluftsliv. NVE har gjennomført flomsonekartlegging for Lakselva i Misvær.
Kraftlinjer
Samfunnet er stadig mer avhengig av stabile strømleveranser. Mye ekstremvær viser at vi er svært
sårbare ved store uværshendelser noe som kan resulterer i strømutfall. Det blir derfor stadig viktigere
med robuste systemer for å opprettholdelse og utvikling av kraftoverføringsnett. Både eksisterende og
fremtidige kraftledninger bør vises i plankartet. Kraftledninger i regional og sentralnett er unntatt
planbestemmelsene i loven (jf. PBLs § l - 3 tiltak som er unntatt loven). Slike anlegg inngår derfor ikke i
arealformålet, men bør vises som hensynssoner etter § 11-8 bokstav a. Dette gjelder også framtidige
traseer som er avklart eller er aktuelle. Anbefalte bredder på hensynssonen for kraftlinjer fra Statens
strålevern, samt hensynet til vedlikehold og utbedringer er:
Kraftledning på 420 kV 75 m fra senterleder
Kraftledning på 300 kV 60 m fra senterleder
Kraftledning på 132 kV 45 m fra senterleder
Kraftledning på 45/66 kV 30 m fra senterleder

Side 3

Dersom Bodø kommune ønsker veiledning og råd om hvordan man på best mulig måte kan ivareta
ovennevnte temaer i kommuneplanens arealdel er det bare å ta kontakt. Vi stiller gjerne på møte med
kommunen dersom det er ønskelig.
Informasjon om NVEs behandling av arealplansaker finnes på https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/.

Med hilsen

Ole-Jan Hauge
regionsjef

Anita Andreassen
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Bodø kommune - Byplankontoret
Fylkesmannen i Nordland

Statens vegvesen
Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region nord

Jørn Ø Olsen / 75552849

16/27343-2

2015/5827

12.04.2016

Uttalelse til oppstart av arbeid med rullering og høring av planprogram for
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
Viser til deres brev datert 16.02.2016.
Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan
(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Bodø kommune har startet arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel og har
utarbeidet forslag til planprogram som nå er på høring. Gjeldende arealplan ble vedtatt i
februar 2014 med et arealplankart og omfattende planbestemmelser. De nye
plandokumentene forventes vedtatt i juni 2018.
Innspill til planprogrammet:
Ved denne rullering av arealdelen ønsker Bodø kommune å følge de nasjonale forventninger
ved fortsatt å satse på den kompakte byen. Dette innebærer en byutvikling med hovedfokus
på samordnet areal- og transportplanlegging og effektiv arealbruk. Der det planlegges ny
eller endret arealbruk langs riks- eller fylkesveger må Statens vegvesen involveres på et
tidlig stadium slik at det kan planlegges omforente løsninger. Ny arealbruk til
utbyggingsformål og endring av utbyggingsformål forutsetter at det gjøres
konsekvensutredninger av relevante temaer. I tillegg til de temaer som er nevnt i
planprogrammet mener vi at trafikksikkerhet må være med som eget utredningstema. (Jfr.

Planskjema Nordland som er utarbeidet av Nordland fylkeskommune i samarbeid med
Fylkesmannen i Nordland).

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region nord

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Dreyfushammarn 11, 3.etg.

Statens vegvesen

8002 BODØ

Landsdekkende regnskap

Postboks 1403
8002 BODØ

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Innspill til planoppstarten:
Det pågår en mye vegbygging på riksveg 80 i tiden framover etter vedtatte reguleringsplaner
som er anvist i arealdelen. Det er viktig at nye riksvegtraseer som er vedtatt gjennom egne
kommunedelplaner også blir fremstilt i kommuneplanens arealdel slik at de blir godt lesbare
og forståelige både for fagfolk og for publikum. Med dagens tegneregler fremstilles nye
vegtraseer med tynn strek som vises dårlig sammen med annen arealbruk. Vi ønsker derfor
at det i tillegg også benyttes hensynssoner som restriksjonssoner slik det er gjort i
kommunedelplanen for Tverlandet. Hensynsonene kan vises med varierende bredde der det
er planlagt henholdsvis vegtrase i dagen eller vegtrase i tunnel. Vi tenker spesielt på
kommunedelplanen «Rv. 80 Thallekrysset – Naurstadhøgda» på delstrekningen fra Mørkved
til Naurstadhøgda der det ikke er laget reguleringsplaner.
Det er også viktig at arealkrevende kryssområder som er vedtatt i kommunedelplanen «Rv.
80 Thallekrysset – Naurstadhøgda» vises i kommuneplanens arealdel, som for eksempel på
Vikan. Planlagt kryssområde ved Iris på Vikan er i konflikt med arealet Nf avsatt til
industriformål på Ytter-Vikan. Industriområde Nf må derfor reduseres slik at det blir
tilstrekkelig med areal til det fremtidig planskilte vegkrysset som er vedtatt i
kommunedelplanen for rv. 80.
Kommunen opphevet en rekke reguleringsplaner ved revisjoner av tidligere kommunedelplaner som for eksempel Indre Havn og Rønvik. En del områder med tett bebyggelse fikk da
samtidig opphevet regulerte byggegrenser fra rv. 80 og fv. 835. I uregulerte områder gjelder
veglovens byggegrense fra offentlig veg og for riks- og fylkesveger er veglovens
byggegrense 50 meter fra midten av vegen. Som en konsekvens av opphevingen av
reguleringsplaner fikk dermed en del områder økt byggegrense til 50m fra midten av vegen.
I praksis betyr det at en del byggesaker i sentrale deler av byen også må behandles etter
veglovens § 29 mfl. der Statens vegvesen er vedtaksmyndighet. Det er viktig at kommunen
er oppmerksom på dette i saksbehandlingen av bygge- og fradelingsaker også i en del
sentrale områder i byen og det bør også fremgå tydelig i planbestemmelsene.
Vi ber Bodø kommune ta med våre innspill i det videre planarbeidet.
Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland
Med hilsen

Hanne Alvsing
seksjonssjef

Jørn Ø Olsen
senioringeniør

Kopi
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus Moloveien 10, 8002 BODØ

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 12.04.2016 17:07:46
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Christian og Ragnhild
Kulturveien 3646, 8100 Misv r

227/13
Ser at v r eiendom med gnr 227 bnr 13 ligger under LNFR
omr de p kartet til Bod Kommune. Dette er egentlig en
boligtomt, men pr i dag brukes den til h ste gress p . Er det
noen mulighet f denne definert som boligtomt? (er det som
st r i skylddelingen p denne tomten). mvh Christian og
Ragnhild Klette

2016-04-12 17:07:44
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 13.04.2016 20:59:24
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Nils Bj rnar Nilsen
Bamseveien 49 8029 BOD

2015/5827
Det er i kommuneplanen avsatt 3 omr der for akvakultur i
Mistfjorden. Disse har til n ikke v rt i bruk. Jeg mener at det
er sv rt uheldig etablere akvakulturanlegg i en terskelfjord.
Slik at jeg har forst tt det ut fra opplysninger i media gjennom
tidene har terskelfjorder hvor det har blitt etablert
akvakulturanlegg medf rt at fjordene har blitt forurenset slik at
villfisk ikke lengre er tilstede i fjordene. Innerst i Mistfjorden
deles fjorden i 2. S r og Nordfjorden. Det er i dag en god del
vandring av blant annet laks og rret inn til S r og Nordfjorden.
I tillegg er det ogs en god del vandring av andre fiskeslag.
Disse vandringene er avhengig av rstiden. Torsk p v ren og
sei om sommeren. Omr dene som er avsatt til
akvakulturanlegg ligger ytterst i Mistfjorden og vil med dette
kunne p virke fiskevandringen i b de Nord og S rfjorden. Det
har i di senere rene blitt en vesentlig kning av b tturisme
inn i fjorden. Mistfjorden er ogs en del av Sjonkhatten
nasjonalpark. Ut fra at dette har blitt et popul rt turomr de for
fritidsb ter og ligger i n r tilknytting til nasjonalparken b r det
ikke tillates etablere akvakulturanlegg i Mistfjorden. Med
hilsen Nils Bj rnar Nilsen
Kartblad Akvakultur.pdf
2016-04-13 20:55:58
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 13.04.2016 20:29:10
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Ingvar Hansg rd
Kulturveien 3604, 8100 Misv r

2015/5827
Parsell Vestvatn for eiendommen gnr 226 bnr 81, eier Ingvar
Hansg rd- se kartvedlegg til dette innspillet. nsker: nsker at
min parsell slik det fremkommer av kartvedlegg, blir avsatt i
arealdel for oppstillingsplass for campingvogner/bobiler med
servicebygg. Der det blir lagt bestemmelser som gir direkte
adgang til s ke n dvendige tillatelser etter plan- og
bygningsloven med avkj rsel fra kommunal vei og l sning for
vann- og avl psanlegg. Begrunnelse: Styrke
n ringsgrunnlaget for alpinanlegget og Artic Cabins i Vestvatn,
og utvikle tilbud for n rcamping til disse anleggene. Dermed
bidra til bedre fritidstilbud i et attraktivt omr de n rt Bod
sentrum og indre Salten. Styrker ogs n ringsgrunnlaget i
denne av kommunen for forretning, bensinstasjon og lignende I
tillegg utvikle egen eiendom. Arealet er sm kupert som
krever opparbeidelse for nsket form l.

2016-04-13 20:29:09
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 13.04.2016 20:22:39
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Misv r B tforening v/Christian Klette
Adresse
Kulturveien 3646
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Sm b thavn i Vika (Misv r)
Innspill/merknad/uttalelse nsker f omgjort areal i vika til fremtidig sm b thavn og
sm b tanlegg. Se kartvedlegg (gnr 212/bnr5)
Legg ved filer
Kart Vika.docx
IP-adresse
Dato
2016-04-13 20:22:38
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Sverre Nvgå rd
Njåls veg 22

8217Gjøvik

Bodø kommune
Postboks 3 19
8001 Bodø

Innspill til arealplan strekningen Kvikstad, Kvalnes, Evenset.
Innspill fra eier av bruk nr. 5 på gårdsnummer 202 Bodø kommune.
Jeg ber om at min eiendom i Krakvika blir tatt inn í arealplanen som fritidsareal hvor det kan
oppføres hytter med tilhørende naust. På vedlagte kart vises to områder som hører til gårdsnummer
202, br.nr 5.,

I utgangspunktet søkes det om tillatelse til å fradele eller feste bort 4 tomter på hvert felt eller med
den hyttetetthet

som ellers godkjennes

i samme

område.

Utmarka rundt Kvalnes blir brukt til beiteområde for husdyr og rein fra gammelt av. Denne beskjedne
hytteoppføring vil i liten grad medføre en forringelse av en bærekraftig landbruks - og rein
produksjon for framtiden.

Gjøvik11.4.2016

Med hilsen
\

V5;/(V/[1/(,

J

q'

Sverre Nygard

Sverre Nygård

Njåls vei 22

Kvalnes

2817 Gjøvik

8100Misvær

Vedlegg:_En kartskisse som noenlunde følger eiendomsgrensene til br.nr. 5 g.nr.202.

Utskrifl

https://kon11n1mekart.com/klient/utslcrifi/?funksj on=visp1mkt&x=67 .23...
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Frank-Reidar Simonsen
Mohusmoen 26
8100 MISVÆR

12.04.2016

Innspill til kommuneplanens

arealdel

Det søkes utvidelse av eksisterende hyttefelt H105 på Kletteng i Misvær.
Dette arealet er i dag regulert som spredt boligbebyggelse i kommuneplanens

arealdel.

i

f.

z

f
i
2

f'

í
i

.2

f
1

V

f
f

f'

l

Området blir ikke beitet og er i stort sett fjellknaus og furuskog.
Dette

skaper

ingen konflikter

med landbruksnæringen

eller reindrifta.

Det er ikke sannsynlig at det blir etablert boliger i området. Dermed er dette ypperlig omrâde for
fritidsbebyggelse.

rank-Reidar

Simonsen

vvLOVLlU/i,

Frank-Reidar

Simonsen

Mohusmoen

26

8100 MISVÆR

lnnspill

12.04.2016

til kommuneplanens

Det søkes innlagt eksisterende
Dette arealet

Området

er i dag regulert

er tidligere

grustak

arealdel

til Støvset.

som spredt

boligbyggelse

og i Iitt mindre grad i dag benyttet

Med vennlig Hilsen

VQf/ÁO/
íwwmw s
Frank-Reidar

Simonsen

i kommuneplanens

til grustak.

arealdel.

.y/36523Si
Ørjan Simonsen
Vei 1408 5
Høgset

8100 MISVÆR

Innspill

12.04.2016

til kommuneplanens

Det søkes inn utvidelse av eksisterende
Dette arealet

arealdel

hytteområde

på Høgset.

er i dag regulert som spredt boligbyggelse i kommuneplanens

Området er særlig godt egnet til hyttebygging

arealdel.

mht. sol og skygge og tilgjengelighet.

skjermet fra allmenn ferdsel, noe som trekker opp merverdien

Samtidig det er

av dette området i bruk som

fritidsområde.
Omregulering
utmarka,

av dette området til fritidsbebyggelse

og reduserer

konflikter

hyttesalg samt tjenesteyting

i primærnæringene

befrir utvidelser fra andre områder, særlig i
(landbruk,

til feltet (ved, brøyting, vaktmestertjenester

økonomi.

Vedlagt følger skisse over området på gnr. 228 bnr. 1.
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 14.04.2016 15:00:38
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Alv Oddvar Bikset
Bj rndalslia 73, 8029 Bod

2015/5827
Kommunedelplan for Saltstraumen: Gjeldende
planbestemmelser 2.6.1 b r revideres, slik at bestemmelsene
harmonerer bedre med faktiske forhold. Spesifikt omr de FN4:
Tuv Brygger: Dette omr det har eksisterende bebyggelse som i
hovedsak overskrider maksimalverdiene angitt i paragrafen
(b de for pkt b, e og f. Ogs bokstav c og d avviker fra
eksisterende bebyggelse). Forslag til endring: b: Maksimal BYA
b r settes til 80 m2, maksimal bredde 8 m. Maksimal
m neh yde b r endres til 6 m. c: B r bortfalle (alle byggene
har vindu og er innredet for overnatting). d: R d takstein eller
r d decra-tekking b r tillates (byggene har i dag r d takstein).
e: B r bortfalle (alle tomtene er over 100 m2 og over 7 m
brede). f:Bestemmelse om maks. antall sammenhengende
naust b r tas bort.
Kart.pdf
2016-04-14 15:00:36

file://C:\ephorte\pdfservdocproc\EPHORTE\743574_FIX.HTML
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 14.04.2016 15:24:18
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Alv Oddvar Bikset
Bj rndalslia 73, 8029 Bod

2015/5827.
Gnr 86, bnr 21. I m te med Bod kommune i dag har jeg blitt
oppmerksom p at en del av tomtearealet til 86/21 er definert
som LNF-omr de. Dette oppfattes som meningsl st ut fra
praktisk bruk, topografi mm. Jeg anmoder om at dette endres,
slik at LNF omr det avsluttes langs tomtegrensen, og ikke
ber rer eiendommen i det hele tatt.
Kart, gnr 86, bnr 21.pdf
2016-04-14 15:24:17

file://C:\ephorte\pdfservdocproc\EPHORTE\743583_FIX.HTML
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 14.04.2016 15:40:57
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Alv Oddvar Bikset
Bj rndalslia 73, 8029 Bod

2015/5827.
RETTELSE: Jeg viser til innsendt innspill med overskrift
Kommunedelplan for Saltstraumen (se vedlegg). Ut fra gammelt
kart har jeg i innspillet benevnt omr det som FN4. Av nyere
kart ser jeg at dette er endret til FN5. For presisere gjelder
mitt innspill gnr/bnr: 86/23, 86/20, 86/25, 86/26, 86/22, 86/21,
86/14, 86/24 og 86/27
Innspill.pdf
2016-04-14 15:40:56
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Org. nr.:
Postadr.:

Bodø kommune
Pb 319
8001 Bodø
postmottak@bodo.kommune.no
Saksnr. 2015/5827

Telefon:
EPost:
Internett:
Kontonr.:

982 268 443
Straumøyrveien 28
8211 FAUSKE
901 34 135
asbjorn@saltenaqua.no
www.saltenaqua.no
8902 12 55158

Dato: 14.04.16

___

Innspill til høring av planprogram – Bodø kommune, kommuneplanens arealdel
2018-2030
Viser til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel 20182030.
Salten Aqua gruppen ønsker med dette å melde ønske om aktiv deltakelse i videre planprosess for de
enkelte selskap med virksomhet i Bodø kommune og Skjerstadfjorden som helhet. Dette omfatter, GIFAS
AS, Wenberg fiskeoppdrett AS, Salten Smolt AS, Salten Stamfisk AS og Edelfarm AS.
Vi støtter også intensjonen om et felles interkommunalt planarbeid for Skjerstadfjorden mellom Bodø,
Fauske og Saltdal og viser til kommunenes møte i saken 13.01.15 og behandling av søknad vedrørende
lokalitet NFFFA19, Mjønes og videre bygge- og deleforbud.

Skjerstadfjorden fremstår i praksis som et eget produksjonsområde med særskilte naturgitte
kvaliteter, fastsatte gode lokaliteter og i dag en samlet enighet mellom næring, kommuner,
frilufts- og miljøverninteresser om arealbruken. Vi vil på det sterkeste anbefale at dette ivaretas
også i det videre arbeidet med arealplanen. Betydningen av at ytre deler av Skjerstadfjorden er fri
for oppdrett er særs viktig for å opprettholde miljøstatus for fjorden, friluftsinteresser og den
unike situasjonen i forhold til villfisk, lakselus og generell fiskehelse ved eksisterende anlegg.
Område NFFFA19 bør derfor endres slik at det ikke det ikke vil være anledning til
akvakulturvirksomhet i området.
I Skjerstadfjorden foregår matfiskproduksjon på primært fire lokaliteter i indre deler av fjorden
(Leivsethamran inkludert Skysselvik, Storvika, Daumanvika og Øksengård) i tillegg er det to
lokaliteter som benyttes primært i stamfiskarbeidet (Hundholmen og Kvalnesbukta). Det er ikke
ønske om etablering av flere lokaliteter / nye anlegg i Skjerstadfjorden. Produksjon bør foregå på
eksisterende lokaliteter av hensyn til viktig friluftsinteresser, fritidsfiske og allmenne hensyn i og
ved fjorden. Regjeringens ambisjon om videre vekst i næringen kan ivaretas ved eksisterende
lokaliteter som også er godkjent for en høyere produksjon enn det som er i dag.
Havbruksnæringen vil utvikles i fremtiden og det er viktig at planen tar høyde for dette på en god
måte. Dette innebærer behov for kunnskap om miljøtilstand i fjord og kystområder og de
samfunnsmessige ringvirkninger næringen har. Det forutsettes at planen bidrar til en både

kvalitativ og kvantitativ utvikling der den tredelte bærekrafts modellen legges til grunn. Det vil
derfor være viktig med en gjennomgang av arealbruken der hvert enkelt område avsatt til
akvakultur vurderes i forhold til hvorvidt de er hensiktsmessige og bør være i planen eller tas ut.
Tilsvarende for eventuelle nye arealer.
Hvorvidt dagens arealkategorier er hensiktsmessige bør også vurderes. Eksempelvis om det er
forenelig med kombinasjonsformål for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur.
Salten Aqua ønsker at det i den videre prosessen gjennomføres møter med de enkelte selskap for
gjennomgang av dagens arealsituasjon i de områdene de har virksomhet og eventuelle mindre
justeringer som bør innarbeides i ny plan. Vi ber om tilbakemelding fra Bodø kommune på dette.
Vi viser ellers til arbeidet med strategiplan for havbruk i Salten regionen opp mot arealplanarbeidet.
Med vennlig hilsen

Geir Wenberg
Daglig leder

Asbjørn Hagen
Miljøkoordinator

2

Notat til orientering
Grunnskolekontoret

Mats Marthinussen

Byplankontoret

Dato: ........................................................ 15.04.2016
Saksbehandler: ......................Hedvig Pedersen Holm
Telefon direkte: ........................................ 75 55 6031
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 27625/2016
Saksnr./vår ref.: ......................................... 2015/5827
Arkivkode: ............................................................141

Innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram fra
OK-avdelingen
Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Fra OK-avdelingen har vi følgende innspill til den pågående planprosessen:
Skoleveg:
Det bør gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av skoleveg for nye boligprosjekter i
sentrumskjernen. Det er pr. i dag ikke mange barn i grunnskolealder i de nye boligprosjektene
innenfor sentrumskjernen, men sentrumsområdet kan på sikt bli et område der også
småbarnsfamilier ønsker å etablere seg. Og at dette skjer parallelt med utvikling av byens parker og
torg – slik at vi kan få en levende og barnevennlig by.
Da er det viktig at skolevegen er trygg; at det finnes gode krysningspunkt og at inngang til
garasjeanlegg etc. ikke legges til samme fortau som er de viktigste for mye trafikanter å ferdes på til
og fra skole og fritidsaktiviteter. Gode og trygge forbindelseslinjer og snarveger er viktig og vil
kartlegges ifm det pågående arbeidet med Grønnstrukturplan. Dette arbeidet bør gi føringer for
hvordan de nye boligprosjektene i sentrumskjernen planlegges og hva som må gjennomføres av ev.
trafikksikkerhetstiltak før nye boligprosjekt kan realiseres.
Uteoppholdsarealer:
For uteoppholdsarealer i tilknytning til boligprosjekter bør det stilles krav til solforhold og til
funksjonalitet – ikke bare størrelse. Kanskje kan et uteområde tillates dersom det oppfyller krav til
kvalitet og funksjonalitet – selv om arealet i utgangspunktet ikke er stor nok. Dette er et tema som
bør drøftes ifm by arealdel.
Skolestruktur:
I forhold til skolestruktur, er forutsigbarhet i utbyggingsmønster viktig. Det jobbes med ny
skolestrukturplan som skal vise behov i årene fremover. Kvaliteten på denne er avhengig av
kvaliteten på nye prognoser, der boligbyggerprogrammet er en vesentlig input. Vi ønsker derfor at
Byplankontoret bidrar til at boligbyggerprogrammet legges inn i KOMPAS slik at vi kan ta ut så
gode prognoser som mulig. Det kan se ut som om skolekapasiteten i Saltvern-området uansett er
sprengt, og at det kun kan tillates mindre utbygginger/fortettinger når kapasiteten ved Østbyen og
Aspåsen skoler bedres. På sikt må en bygge ny skole i dette området. Utvikling av nye
boligområder her (ev. en sterk fortetting) kan derfor ikke finne sted før planlegging av ny skole
igangsettes.

Det bør lages en retningslinje med ønsket utbyggingsrekkefølge – der utvikling av kommunal
infrastruktur gjøres parallelt. Dersom nye områder utvikles på tvers av retningslinje, kan det f.eks.
ikke påregnes at det er skolekapasitet i området før tidligst innen et gitt tidspunkt.
Eksempel på områder som det er ønskelig å utvikle ut fra kapasitet på skole og barnehage, er
Skaug-Løpsmarka, Tverlandet (forutsetter VA-utbygging), Saltstraumen, Skjerstad-Misvær og
Kjerringøy. I disse områdene er det lagt til rette for boligbygging, men det mangler delvis annen
kommunal infrastruktur, som vann- og avløp. Det har vært et mål med fortetting i sentrum, men
kanskje bør en nå se på andre muligheter innenfor kommunens arealer og legge til rette for en bolig/befolkningsvekst her.
Parker og lekeplasser:
I forbindelse med kommuneplanens arealdel og revisjon av Grønnstrukturplanen, bør bydelsparker
defineres. En bør også ha en prosess på hva funksjon og innhold i Bydelsparkene skal være. Dette
vil skape forutsigbarhet for nabolaget, slik at vi ikke får naboprotester når skolegårder eller andre
lekeområder skal utvikles.

Med hilsen
Arne Øvsthus
Kommunaldirektør

Hedvig Pedersen Holm
Rådgiver plan/ utvikling
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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Notat til oppfølging
Saltstraumen nærmiljøkontor

Mats Marthinussen

Dato: ........................................................ 15.04.2016
Saksbehandler: .......................... Ragnhild Edvardsen
Telefon direkte: .......................................... 75557910
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 27708/2016
Saksnr./vår ref.: ......................................... 2015/5827
Arkivkode: ............................................................141

Byplankontoret

PS 16/14: Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 fra
Tverlandet kommunedelsutvalg
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte 12.04.16:
Forslag:
Tverlandet kommunedelsutvalg ber om at kommunedelplan for Tverlandet sentrum tas opp til ny
rullering i 2016.
Dette på bakgrunn av endret plassering ny skole og boligstruktur på Tverlandet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Tverlandet kommunedelsutvalg ber om at kommunedelplan for Tverlandet sentrum tas opp til ny
rullering i 2016.
Dette på bakgrunn av endret plassering ny skole og boligstruktur på Tverlandet.

Med hilsen
Ragnhild Edvardsen
utvalgssekretær

Notat til oppfølging
Saltstraumen nærmiljøkontor

Mats Marthinussen

Dato: ........................................................ 15.04.2016
Saksbehandler: .......................... Ragnhild Edvardsen
Telefon direkte: .......................................... 75557910
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 27778/2016
Saksnr./vår ref.: ......................................... 2015/5827
Arkivkode: ............................................................141

Byplankontoret

PS 16/13:Innspill til Kommuneplanens
arealdel 2018-2030 fra Saltstraumen kommunedelsutvalg
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte 11.04.2016:
Forslag:
Arealbruk i sjø:
| Lokaliteter uten drift tas ut av arealplanen.
Dette gjelder: A17 Elvfjorden, AF14 Straumøya, A16 Fjellvika, A25 Skånland, AF8
Bunesbukta, A15 Sjetneset (2 delt: A15 ved Skånland tas ut).
A25 Skjerstadfjorden:Ligger opp til marint verneområde og er ikke ønskelig.
Spredt boligbygging: Saltstraumen KDU etterlyser bedre retningslinjer for spredt boligbygging.
Hellevik skole: Ønskes omregulert til boligformål.
Gjengroing: Gamle ferdselsårer må holdes oppe og gjengroing må tas på alvor, f.eks. Frostmoen
v/Valnesvatnet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Arealbruk i sjø:
| Lokaliteter uten drift tas ut av arealplanen.
Dette gjelder: A17 Elvfjorden, AF14 Straumøya, A16 Fjellvika, A25 Skånland, AF8
Bunesbukta, A15 Sjetneset (2 delt: A15 ved Skånland tas ut).
A25 Skjerstadfjorden:Ligger opp til marint verneområde og er ikke ønskelig.
Spredt boligbygging: Saltstraumen KDU etterlyser bedre retningslinjer for spredt boligbygging.
Hellevik skole: Ønskes omregulert til boligformål.
Gjengroing: Gamle ferdselsårer må holdes oppe og gjengroing må tas på alvor, f.eks. Frostmoen
v/Valnesvatnet.

Med hilsen
Ragnhild Edvardsen
Utvalgssekretær
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 15.04.2016 07:13:52
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Nordviksenteret Eiendom AS
8041 Bod

2015/5827
Slik som omr det rundt oss fremst r i dag mener vi, max areal
p detalj handel p 1500m2 er for lite i omr de 17.3 Mvh. Paal
Skaalsvik Nordviksentret Eiendom AS

2016-04-15 07:13:51
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 15.04.2016 07:14:47
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Nordviksenteret Eiendom AS
8041 Bod

2015/5827
Slik som omr det rundt oss fremst r i dag mener vi, max areal
p detalj handel p 1500m2 er for lite i omr de 17.4 Mvh. Paal
Skaalsvik Nordviksentret Eiendom AS

2016-04-15 07:14:47
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 15.04.2016 10:21:42
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
ystein Moen
Adresse
Carl Dons vei 22, 7049 Trondheim
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Innspill/merknad/uttalelse Jeg er eier av eiendom 1804/202/2 som er en blanding av
innmark og utmark p Kvalnes i tidligere Skjerstad kommune.
Mitt nske er at det for denne eiendommen gis en regulering
som pner for sette opp 4-6 hytter og tilsvarende 4-6 naust.
Dette vil v re i tr d med den historiske bruk av disse
omr dene, der en har akseptert en sk nsom og gradvis
utbygging av hytter og naust. I dette nsket ligger ogs at det
vil gi min familie/slekt mulighet for bygge egne hytter p et
omr de som har v rt knyttet til slekten over mange r. P
vedlagte kartutsnitt er det indikert naturlige plasseringer av
hytter samt naust. Slik jeg vurderer er det ikke s rskilte
milj messige utfordringer eller konsekvenser av en slik varsom
bruk av arealet til denne type form l.
Legg ved filer
kart 202:2 med mulig plassering.pdf
IP-adresse
Dato
2016-04-15 10:21:41
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 15.04.2016 14:30:30
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Alv Oddvar Bikset
Bj rndalslia 73, 8029 Bod

2015/5827
Kvartal 39.45 P vegne av Takst-Team Eiendom AS foresl s
dette omr det omdefinert, slik at det kan tillates b de n rings og boligbygging. Vi mener det b r kunne tillates et mindre
antall leiligheter, i tillegg til n ringsarealer. Leiligheter tenkes
plassert i verste etasje, over n ringsarealene.

2016-04-15 14:30:28
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Sameiet Sandvika
Ved Lars Næss
Børtindgata 5
8007 Bodø
lars.naess@nordlandssykehuset.no

Bodø 15.04.16

Innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.

Området Sjåberget, Sandvika Landegode Gnr. 13 B.nr 1
Vi ønsker å omregulere en liten del av det store LNFR området i Sandvika til lokalt havneformål og
planlegger denne for utdyping, mindre bølgebryter og flytebrygge i et 4-delt sameie.
Tiltakets formål er å gjøre området lettere tilgjengelig for alle og å avbøte en overhengende fare for
personskade/drukning og materiell skade/forurensning.
Ved forrige arealplan fikk vårt forslag en overveiende positiv vurdering uten å bli tatt med. Vi fikk
dessverre ved en intern glipp, ikke gitt merknader på dette da vedtaket ble erkjent etter fristen for
merknader.
På side 12 i «Forslag til planprogram kommunens arealdel 2018 - 2030» gir avsnittet
«Strandsonen» oss et håp om at vårt innspill kan bli tatt med denne gang.

Strandsonen
For å kunne gjøre fornuftige avveininger for byggetiltak langs kysten i plan- og byggesaker, vil det
startes et arbeid med å definere en funksjonell strandsone langs deler av kommunens kyst. Den
funksjonelle strandsonen er definert som sonen med direkte kobling til sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig, og er uavhengig av 100-metersbeltet.

Definisjonen av en funksjonell strandsone er etter vår mening svært fornuftig. Og dette er helt i
tråd med brev fra kulturkontoret; «Bruk av friluftskartleggingen i arealforvaltningen» ( Vedlegg 1)
Vårt planlagte havneområde ved Sjåberget har ingen funksjonell strandsone bruksverdi, det er et
mindre parti tang -berg og tangbelagt sjøbunn som feller tørr. (Bilde under)

Samlet vurdering ved forrige arealplandel var overveiende positiv;
«Omsøkt småbåthavn ligger fornuftig plassert med tanke på nærhet til eksisterende Landegodeveien og eiendommer. I tillegg er det foretatt grundige undersøkelser for best terrengtilpasning og lokalisering av moloer, og inngrepet er godt dokumentert. Bakgrunnen for
tiltaket er et ønske om en tryggere landgang, og eiendommenes rettigheter til landing, fortøyning og sjøadkomst. Tiltaket ligger i det eneste området som er avsatt til LNF-1 som viser
til områder med særlig viktige frilufts og/eller naturverdier. Sandvika er med sin beliggenhet
en sandstrand med gode friluftsmuligheter, og har potensial til ulike aktiviteter. Tiltaket vil
medføre landskapsinngrep i strandsonen, og før en eventuell gjennomførelse av tiltaket bør
det vurderes i forhold til ekstremvær». ( s.105 Høring og offentlig ettersyn Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 )
Under vurderingstema nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv er konsekvensen gitt verdien 0 = Ingen virkning/konsekvens med kommentaren; « Bedre tilrettelagt havn vil appellere til økt bruk av vik
til blant annet fiske og rekreasjon»
De negative konsekvensene var to små negative virkninger/konsekvenser og to middels negative
virkninger/konsekvenser.
1. Naturmangfold : Registrert som lokalt viktig leveområde for hare. Verdi* Kan medføre konsekvenser for naturverdier i strandsone og hav. Konsekvenser: -1.
Landbrukskontoret har ikke hatt merknader, også spesifikt med tanke på hare. (Vedlegg 2 )
En sikrere fortøyning av våre småbåter vil hindre havari fra dragtau og blåser med fare for
oljesøl og forurensning.
2 + 3. De to middels negative virkningene kom under Miljø/Landskap og Samfunn/Type utbygging.
Utsprenging av berggrunn og mudring av løsmasser i havna, og bygging av molo. Konsekvens
- 2. og vil bli synlig i en ellers lite utbygd vik. Konsekvens - 2.

Vi viser til tidligere uttalelser fra Norconsult Terrengtilpasninger/naturhensyn:
«Grunneierne og andelshaverne er bevisst på at det søkes om tiltak i et på arealplanen
definert LNF-område- De …..har ett meget sterkt fokus på å opprettholde og bevare den kvalitet og egenart det er på dette naturskjønne området i Sandvika.
Det vil bli lagt vekt på minimale terrenginngrep der:
-Ingen strender i området vil bli berørt.
-Topp av molo er planlagt å bli lagt på samme nivå som toppen av Tennskjæret.
-Direkte landinngrep i form av sprenging av fjell vil bli begrenset utført kun på landsiden
omtalt som Sjåberget.
-Tverrsnittet på moloen vil bli utført minst mulig og med en gangvei/passasje på toppen.
- Hele havna vil bli plassert innenfor landkonturene av Tennskjæret - Sjåberget og vil bli oppfattet som ei lita kompakt småbåthavn, men hvor det også er plass til gjesteplasser og nødhavn.
- Av erfaring vet man at sprengstein som benyttes i moloer etter noen år eroders og forvitres
slik at de glir fint inn i terrenget «.
Området vil endres noe og en havn vil vises, men for tur og båtfolk er en trygg havn et godt og
vakkert syn som gir trygghet ved båtproblemer og væromslag. Landegofjorden er slettes
ikke alltid å spøke med og kan være svært lunefull.
Havnen vil ikke hindre almenhetens utfoldelse og bruk av Sandvika, men tvert i mot gi trygghet
og lette ilandsetting av folk ved vind, bølger og drag i sjøen.
4. ROS/Samfunnsikkerhet: Ligger innenfor aktsomhetsområdet for steinsprang og snøskred.
En småbåthavn ved denne lokaliteten vil være eksponert for ekstreme vær og vindforhold,
samt storflo. Konsekvens:-1
Dette er ikke riktig bruk av kart. Ved å se på NGU - skrednett.no så er området medtatt i
aktsomhetsområdet for snø og steinskred. Dette er grove kart og de er ubrukelige på den
målestokken jfr tlf. meddelelse Kari Sletten NGU 11.02.16 . I tillegg viser mer spesifikke kart
på aksomhetsområder for steinsprang og sneskred separert hver for seg at området ligger
utenfor.
Stedet har i århundrer vært et havneområde med delvis skjerming der tungsjø ikke når inn.
Tiltaket er lite, skal betjene fire brukere og kan utgjøre nødhavn. Konsekvensen av ekstreme
påkjenninger vil derfor være begrenset. Forbedringen i sikkerhet vil være formidabel i forhold
til dagens strabasiøse landingsforhold med bøyer, dragtau og robåter mot berg og bølgeslag.
De eldre grunneierne og brukerne av området er pr i dag avskåret fra sjø-aktivitet.
Vi håper den nye vurderingen av funksjonell strandsone og våre argumenter kan føre til at vårt
innspill blir tatt inn i høringsforslaget.

Med vennlig hilsen
Lars Næss for sameiet Sandvika
Vedlegg 1: Brev fra Kulturkontoret
Vedlegg 2: Uttalelse fra Landbrukskontoret
Vedlegg 3: Rapport Maritimarkeologisk befaring
Vedlegg 4: Bilde med plassering av havn.

Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Deres ref.: 2015/5827
Vår ref.: 2016/3075
Dato: 15.04.2016

BODØ KOMMUNE
Postboks 319
8001 BODØ

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram Kommuneplanens arealdel 2018-2030: innspill angående
kulturminner under vann
Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum for innspill angående kulturminner under
vann. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av
kulturminner under vann i sjø og ferskvann/vassdrag nord for Rana kommune.
Det er viktig å få anledning til å komme med innspill angående kulturminner under vann i
forbindelse med arealplanlegging i en tidlig fase. Det er imidlertid viktig å påpeke at selv om
Tromsø Museum har gjennomført 10 marinarkeologisk forundersøkelser i Bodø kommune siden
1997, mangler vi fortsatt oversikt på forekomster av kulturminner under vann på det fleste
områder i kommunen.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker
–
stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528
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Vår dato

Vår referanse

Tidligere dato

Tidligere referanse

14.04.2016
Vår saksbehandler

16.02.2016

Cato Dørmænen

2012/5740-23/314

Til

Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ

Uttale til oppstart av planarbeid og høring av planprogram Kommuneplanens arealdel 2018-2030, Bodø kommune.
Det visestil oversendelse av planprogram for rullering av kommuneplanen for Bodøkommune 20142025.
Forsvarsbygg uttaler seg med den hensikt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser i saker som
behandles etter plan- og bygningsloven. Hensikten med planprogrammet er å identifisere
hovedutfordringer og temaer samt organisering av planarbeidet, samt at det bes om konkrete innspill
til nye arealformål.
Bakgrunn:
Bodø kommune er en av de viktigeste vertskommunene for Forsvaret i Norge. Det er derimot kjent
at Forsvarets tilstedeværelse i Bodø-regionen er gjenstand for endringer. Det er med bakgrunn i
politiske beslutninger startet opp arbeid, som endrer Forsvarets fotavtrykk og rolle i regionen. Under
forrige rullering av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune, ble mye av Forsvarets arealbehov
sikret ved hjelp av formålsendringer. Men unntak av Bodø Lufthamn, så skal alle angitte
forsvarsformål videreføres slik de ligger synliggjort i gjeldende arealdel til kommuneplan.
Bodø Lufthamn
Som kjent er særlig Luftforsvaret under omstilling. Dette er en pågående prosess, der fortsatt
tilstedeværelse for F-16 og 330 Skv, med sine respektive støttefunksjoner er fastslått, men at det
fremdeles gjenstår noe arbeid før endelige konklusjoner er på plass. De relevante sider av denne
prosessen blir også synliggjort gjennom pågående områderegulering for deler av flyplassområdet.
Forsvarsbygg forutsetter at kommunen samkjører utfallet av områdereguleringen med rullering av
KPA, for på den måten å unngå motstridigheter i planverket.
Den videre avhendingsprosessen (salg av forsvarets eiendom) knytt til Bodø Lufthamn er fortsatt
under arbeid og ikke ferdigstilt. Forsvarsbygg vil i denne sammenheng kun påpeke at det er
framtidig operativt areal, med formål forsvaret, som må sikres i den videre planprosessen. Jf
pågående områderegulering.

Postadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

815 70 400

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23 09 78 03

www.forsvarsbygg.no

4714 10 00280
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Øvrige lokasjoner
Forsvarts øvrige lokasjoner ble ved forrige rullering av KPA sikret formålsendringer i tråd med
Forsvartes interesser. Dette omhandlet Bodin leir, Reitan militærbase, Forsvarets skyte- og øvingsfelt
på land og i sjø, samt enkelte lokasjoner der Forsvaret har bruksrettigheter.
Enkelte endringer vil tilkomme ved noen av disse lokasjonen, men i hvilken grad er foreløpig uklart.
Dette har blant annet sammenheng med at Forsvarets nye langtidsplan foreløpig ikke er
ferdigbehandlet.
Forsvarsbygg vil tilføye at vi forbeholder oss retten til å inngi innsigelser til momenter i
planforslaget, dersom det skulle vise seg at Forsvarets interesser skulle bli utfordret på måter som
ikke ivaretar Forsvarets interesser på en tilstrekkelig måte.
Utover dette har ikke Forsvarsbygg noen kommentarer til planprogrammet, og vi ønsker lykke til
med det videre arbeidet.

Bjørn Bergesen
Seksjonssjef
Forsvarsbygg eiendom

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Kopi til:
Bodø kommune

Postboks 319

8001

BODØ
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Fra: Ørjan Berg[orjan68@online.no]
Dato: 16.04.2016 11:52:20
Til: Mats Marthinussen; Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Trond Tørdal; henry.hansen@scandichotels.com
Tittel: Saksnr 2015/5827

Hei!
Sender for sikkerhets skyld innspill og vedlegg også på mail:
Mvh
Ørjan Berg
Ørnestedet Bodø AS
Innspill 1:
Turisthytta på Rønvikfjellet, gnr/bnr 30/495, ønskes regulert/avsatt til næring/hotell.
Området i sin helhet er regulert til friluftsområde.
Turisthytta i Bodø har fra gammelt av en meget spesiell historie og tradisjon som et av Nord Norges
mest markante områder innen turisme. Det har vært drevet nærings/restaurantvirksomhet i bygget
siden tidlig på 1900 tallet og fram til i dag. Bygget er i dag i forfall, utdatert og dårlig egnet til
restaurantdrift. Bodø er i sterk vekst og har behov for flere hotell, et hotell på Turisthytta vil med
områdets kvaliteter og nærhet til Bodø sentrum være unikt i nasjonal sammenheng. Det foreligger
konkret interesse fra hotelloperatør om drift av hotell på Turisthytta.
Ørnestedet Bodø AS sine planer for Turisthytta er kalt prosjekt Arctic Edge, og omfatter hotell,
Rønvikfjellet Aktivitetspark og Nasjonalt Utsiktspunkt. Utgangspunktet for prosjektet Arctic Edge er
Turisthyttas tradisjon og Rønvikfjellets unike beliggenhet som friluftsområde. Prosjektet har som
mål å understøtte og forsterke bruken av Rønvikfjellet som friluftsområde, og hotellplanene er sett
i sammenheng med dette. Arbeidet med Arctic Edge har fra dag en vært et nært samarbeid
gjennom forprosjektene Rønvikfjellet Aktivitetspark og Nasjonalt Utsiktspunkt mellom Ørnestedet
Bodø AS, friluftsinteressene, Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune og grunneierne.
Keiserstien som nå er realisert, er en del av Rønvikfjellet Aktivitetspark som i sin helhet ble tatt inn i
kommunens Stimuli-prosjekt.
Innspill 2:
Deler av gnr/bnr 30/3, dvs området oppe på selve Turisthytteplatået bør vurderes regulert slik at
det ved behov kan realiseres et Nasjonalt Utsiktspunkt her som en del av et byggverk på
Turisthytta.
I prosjekt Nasjonalt Utsiktspunkt ble det opprettet en arbeidsgruppe ledet av daværende
varaordfører Tom Cato Karlsen som konkluderte med at realisering av et Nasjonalt Utsiktspunkt på
Turisthytteplatået vil føre til sterk økning av antall turister til Bodø-området.
Innspill 3:
Utbedring av veien opp til Turisthytta.
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Trafikkstrømmen opp til Rønvikfjellet er stadig økende og det er i et folkehelseperspektiv både
forventet og ønskelig med ytterligere økning.
Konkret forslag, se vedlegg:
1. Fjellveien utbedres helt opp til p-plassen og med fortau til Hyttebakken i henhold til prosjektert
løsning fra Norconsult.
Denne løsningen ble kostnadsberegnet til ca 14 mill kr i 2009. Estimert kostand i 2016 ca 20 mill kr.
Understreker at dette er estimert ca kostnad.
2.I skaret fra nederste u-sving opp til p-plassen etableres to separate stier, en for gående og en for
syklende.
Se vedlegg for info om prosjektene.
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Arctic Edge Nasjonalt Utsiktspunkt – Forprosjektrapport
”Det polare lyset og verdens vakreste kyst”

Forord
Denne rapporten inneholder foruten rapport om Nasjonalt
Utsiktspunkt, også en status rapport om hele Arctic Edge prosjektet.
Dette fordi prosjekt Arctic Edge har en helhet som gjør det naturlig
å beskrive status i denne rapporten.
Med sin strategiske beliggenhet midt på Nordlandskysten og et
spektakulært utsyn til både midnattssol, nordlys og
Nordlandskysten, har Turisthytteplatået alle forutsetninger for å bli
et Nasjonalt Utsiktspunkt på linje med Nordkapp og Prekestolen.
Norgeshistoriens største og mest vellykkede reiselivssatsing,
Nasjonale Turistveger, er et prosjekt det er naturlig å orientere seg
mot. Nasjonale Turistveger bygger ved hjelp av spennende og
dristig arkitektur opp Utsiktsplasser og Ikoner langs de Nasjonale
Turistveger.
Historien taler også sitt tydelige språk; Turisthytta og
Rønvikfjellplatået har tidligere hatt posisjon som Nasjonalt
Utsiktspunkt.
I dag er mulighetene for å gjenerobre den for Bodø viktige
posisjonen som Nasjonalt Utsiktspunkt større enn noensinne.
Nordland og spesielt Lofoten som merkevare innenfor reiseliv er en
stor suksess. Bodø er trafikknute punktet i Nordland,
turiststrømmen til Lofoten går både gjennom og til dels rett forbi og
byutviklingen i Bodø er offensiv og spennende.
Arbeidet med denne forprosjektrapporten har tydelig vist at et stort
prosjekt som dette trenger både offentlig forankring og er avhengig
av kommunal gjennomføringskraft.
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Organisering og gjennomføring av prosjektet

Forprosjektet har hatt følgende organisering:

Prosjekteier:
Ørnestedet Bodø AS.

Arbeidsgruppe: 2012 – 2014








Tom Cato Karlsen, Bodø kommune, arbeidsgruppeleder
Grethe Fjærvoll, Bodø kommune
Kai Breivoll, NFK
Ellen Sæthre McGuirk, UiN
Bjørn Godal, Salten Friluftsråd
Soia Rahasindrainy, Plankontoret Bodø kommune
Ørjan Berg, Ørnestedet AS

Prosjektteam:




Prosjektansvarlig: Trond Tørdal, Ørnestedet Bodø AS
Prosjektleder: Dag Ofstad, Kompetansemegleren AS
Prosjektteam medarbeider: Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS
Det er avholdt 8 møter i Prosjektteamet.
Prosjektleder Dag Ofstad og prosjektteam medarbeider Ørjan
Berg har jobbet tett sammen og avholdt flere møter.
Ørjan Berg og Trond Tørdal har avholdt flere møter.

På et møte 10. april 2012 ble prosjektet så langt presentert for den
politiske posisjonen i Bodø ved bla ordfører Ole Henrik Hjartøy og
varaordfører Tom Cato Karlsen, Rådmann Rolf Kåre Jensen,
Universitetet i Nordland og Fylkesrådsleder Odd Eriksen. Agenda for
møtet var prosjekteier Ørnestedet Bodø AS’ ønske om klarere
offentlig forankring i prosjektet. Som følge av møtet ble det
opprettet en arbeidsgruppe med Varaordfører Tom Cato Karlsen
som leder.

Styringsgruppe: 2009 - 2012

Det er avholdt 2 møter i arbeidsgruppen.






Ørjan Berg og Dag Ofstad fra prosjektteamet, supplert med Kai
Breivoll, den gang direktør i Visit Bodø, og Jo Aastorp,
Arkitektstudio AS, var på studietur 1. – 4.september 2009.

Dag Ofstad, Kompetansemegleren AS, Prosjektleder
Kai Breivoll, NFK/ Visit Bodø
Karl Olav Hansen, Team Bodø
Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS
Det er avholdt 6 møter i styringsgruppen.
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Det er avholdt en Workshop/Ide-verksted.
Oppvekst- og Kulturavdelingen i Bodø kommune ved kultursjef Arne
Vinje har helt fra starten av vært involvert i arbeidet med dette
prosjektet.

Arctic Edge prosjektet
Konseptet Arctic Edge inneholder flere tiltak for å gjenskape og
videreutvikle Rønvikfjellet som en nasjonal arena for reiseliv, turisme og
friluftsliv. Konseptet er arbeidet fram gjennom et mulighetsstudie som tok
utgangspunkt i Turisthytta og Rønvikfjellets historie, samt de muligheter
som ligger for Bodø til å erobre en sterk posisjon innenfor Norsk reiseliv.
Følgende tiltak/prosjekter utgjør Arctic Edge:






Arctic Edge Hotell
Arctic Edge Amfi
Utbedring av veien opp til Rønvikfjellet
Rønvikfjellet Aktivitetspark
Nasjonalt utsiktspunkt

Bodø kommune har gjennom enstemmig vedtak i Planutvalget 24.11.2009
sagt ja til et prinsippvedtak vedrørende en reguleringsplan for området
med følgende innehold:
-

En bygg - hotell på opptil 20 etasjer, ca 70 m. høyt.
Et horisontalt lavbygg/platå som står på søyler, tenkt kledd med
gress. Dette lavbygget er på ca 2500 m2, inkludert taket på platået.
Et amfi i betong, bygd inn i terrenget mot nord.
En aktivitetspark i Bodø marka.

Vedtaket har følgende ordlyd:

-
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Atkomst utbedres.
Allmennhetens tilgjengelighet ivaretas i forhold til:
Atkomst, eksisterende parkering, utsiktspunkt, kafé, restaurant,
aktivitetsparken og bruken av Bodømarka.
Det settes høye krav til den arkitektoniske utformingen av
hotellet m. tilliggende aktiviteter.
Bevisst på utformingen i forhold til den menneskelige skalaen,
spesielt i forhold til utformingen av hotellet og
platået/utsiktspunktet.

Arctic Edge Hotell
Å etablere hotell på et sted som har en så spesiell betydning for
Bodøs befolkning som platået ved Rønvikfjellet, er både en stor
utfordring og en gyllen mulighet. Det har vært en målsetning å
utforme hotellanlegget slik at alle kan fortsette å benytte området
på samme måte som i dag, til rekreasjon og opplevelse, samtidig
som man tilbyr hotellgjester en utsikt og plassering som mangler
sidestykke.
Hotellet er planlagt i opptil 20 etasjer og med arkitektur som vil
gjøre bygget til et landemerke. På toppen er anlagt en ”sky-bar”
med utsikt både mot havet og Landego så vel som fjellene i sør og
Børvasstindene. Store glassfasader skaper mye lys og fra sengen i
hotellrommene vil en kunne nyte utsikten. Hotellrommene er
rasjonelt plassert langs en midtkorridor der enden av korridoren
danner en glass spalte med retning mot sentrum av Bodø by. I
vinterhalvåret vil denne slissen fremstå som en markant vertikal
lysspalt; ca 70m lang og 2 m bred.
Status:
Arbeidet inn mot investorer og hotellkjeder pågår, men det å
etablere hotell på Rønvikfjellet krever utvilsomt mer enn å etablere
et hotell i sentrum. Infrastruktur i form av ordentlig vei opp og
tilbud om aktiviteter på Rønvikfjellet må være på plass for å kunne
etablere et hotell på Turisthytteplatået. Utredning av veien opp og
arbeidet med forprosjektene Rønvikfjellet Aktivitetspark og
Nasjonalt Utsiktspunkt har derfor naturlig hatt første prioritet i
prosjekt Arctic Edge.
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Arctic Edge Amfi
Utendørs amfiscene for konserter, teateroppsetninger etc. Amfiet
planlegges lagt naturlig i terrenget på vestsiden av hotellet vendt
mot Vestfjorden og med Landegode som bakteppe.
Det er naturlig å tenke seg Musikkfestuka som bruker av Arctic Edge
Amfi, som et tillegg til eller i stedet for konsertene som arrangeres
på Keiservarden hvert år.
Amfiet kan også tenkes å inngå både som en del av et Nasjonalt
Utsiktspunkt og som et naturlig stoppested langs Keiserstien som er
planlagt å gå fra Linken til Keiservarden.
Status:
Prosjektarbeidet med amfiet ses i sammenheng med hotell
prosjektet og vil naturlig kunne igangsettes etter arbeidet med
forprosjektet til Nasjonalt Utsiktspunkt er fullført.
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Vei
Veien opp til Rønvikfjellet har alltid vært et problem for driften av
Turisthytta og allmennhetens bruk av Rønvikfjellet. På sommeren
fungerer veien tilfredsstillende; både privatbiler og busser kan ta
seg opp til Rønvikfjellet og Turisthytteplatået. På vinteren med glatt
kjørebane er det i lange perioder umulig for busser å kjøre opp
veien, mens svært mange privatbilister finner det for krevende å
kjøre veien opp til Rønvikfjellet og Turisthytta.
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Status:
Bodø kommune og Nor Consult AS har utredet ny vei til Turisthytta.
Utredningen viser et kostnadsbilde på mellom 15 og 18 mill kr for å
lage en vei som vil fungere både vinter og sommer. Se vedlegg.

Rønvikfjellet aktivitetspark
Med Turisthytta som utgangspunkt har Rønvikfjellet alltid vært et
populært turområde for Bodøs befolkning. Hvert år går ca 40.000
mennesker tur opp til Keiservarden, mange av disse har
utgangspunkt fra Rønvikfjellet.” Keiserstien” fra Linken til
Keiservarden vil både forskjønne og skåne naturen i tillegg til å ha et
stort potensial i reiselivssammenheng.
Vannene på Rønvikfjellet ligger åpne for bruk og aktivitet.
Svartvatnet er velegnet til både fiske, bading og vannaktiviteter som
kano og robåt. Nedre Vollvann med sine bratte kanter er mer
velegnet for actionfylt moro. På Rønvikfjellet finnes et uttall
muligheter for aktivitet og trivsel.

Status:
Ørnestedet Bodø AS fikk i 2009 tilsagn om 250.000 kr til forprosjekt
”Rønvikfjellet Aktivitetspark” fra DA Bodø. Forprosjektet er
avsluttet og rapporten er overlevert DA Bodø. Prosjektet er
innlemmet som en del av Stimuli prosjektet i Bodø kommune.
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Nasjonalt Utsiktspunkt
Innledning og historie

Turisthytta på 50-tallet:

Den første Turisthytta ble bygd i 1891 som ”udsiktshytte” og ble
raskt byens mest populære utfartsmål. Fram til 1950 ble Turisthytta
stadig mer utbygd og antall besøkende økte jevnt og trutt.
På 1950 og 60-tallet var Turisthytta i Bodø den plassen i Norge
turistene kom til for å se Midnattssola. I perioden 1954-1965 gikk
det hele sommeren daglige avganger med fly fra Oslo til Bodø,
såkalt ”Midnattssol flyving”, med turister som kom for å se
Midnattssola fra Turisthytta. I tillegg til Midnattssola var Turisthytta
et populært utsiktspunkt fordi man herfra hadde utsikt til hele
spektret av norsk natur.
På midten av 60-tallet var Turisthytta så populær og besøket så
stort at det ble besluttet å bygge en ny Turisthytte for bedre å
imøtekomme framtidens krav til turisme. Den nye Turisthytta sto
ferdig i 1965. Det betød slutten på epoken med Midnattssol
flyvninger og Turisthyttas storhetstid som et av Norges viktigste
reisemål. Siden den gang har mange forsøkt å drive Turisthytta uten
å lykkes med å få til lønnsom drift.
I dagens globale reisemarked har det åpnet seg nye muligheter for
på nytt å etablere Turisthytteplatået og Bodø som en sentral aktør i
Norsk og Nord Norsk reiseliv.
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Turistbrosjyre fra 60-tallet:

Beskrivelse av nå situasjonen

Turisthytteplatået er i dag som før et mye brukt utsiktspunkt, både
av byens befolkning og tilreisende. Rønvikfjellet er med sin bynære
tilgjengelighet et meget populært utfartsområde for byens
befolkning, og da spesielt på sommeren. Turisthytta har de senere
år vært sporadisk brukt til diverse arrangement, men er pr i dag
meget sjeldent i bruk.
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Dagens vei opp til Turisthytteplatået er og blir en akilleshæl både
for utnytting og utvikling av området samt drift av Turisthytta. Visit
Bodø markedsfører Nordlyset i Bodø på vinterstid gjennom å
kommunisere Turisthytteplatået som det beste utsiktspunktet for
dette. Når man da vet at veien ikke er kjørbar for turistbusser på
vinterstid, må dette i beste fall kunne sies å være et paradoks.

Hvorfor satsing på ”Nasjonalt Utsiktspunkt”
Nordkapp havn 19. oktober 2011:

Statusen som Nasjonale Utsiktspunkt innehas i dag av Nordkapp og
Prekestolen. Den kommersielle betydningen det har for disse
områdene er meget stor med stigende besøkstall de siste årene.
Nordkapp og Nordkapphallen besøkes nå av nærmere 250 000
turister i året.
Forsker på reiseliv, professor Knut Bjørn Lindkvist anslår at Rica
Hotell alene har tatt inn over 600 millioner kroner i inngangsavgift
på Nordkapp de siste 20 årene.
Prekestolen hadde ca 150 000 besøkende i 2011, mens ca 300 000
besøkte Lysefjorden. Stavangerområdet er det området som vokser
mest på antall ferie/fritidsovernattinger i Fjord Norge akkurat nå,
mye pga av Prekestolen som Utsiktspunkt i kombinasjon med
nærhet til by- og kulturliv i Stavanger.
Cruiseskip turistene legger igjen mye penger på de destinasjoner de
ankommer. Nordkapp hadde i 2013 112 anløp med 140 506
passasjerer. Stavanger hadde 195 anløp med 277 000 passasjerer.
Tilsvarende tall for Bodø i 2013 var 12 anløp med 7 363 passasjerer.
Turisthytteplatået som Nasjonalt Utsiktspunkt i kombinasjon med
sin unike nærhet til Bodø by har et potensial som er meget
sammenlignbart med Prekestolen og Stavanger, samtidig som
beliggenheten gir Turisthytteplatået mange av de samme arktiske
kvalitetene som Nordkapp har.
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Stavanger havn 7. juni 2012:

NasjonaleTuristveger
I tillegg til Nordkappog Prekestolener dette et prosjekt som det er
naturlig å sammenlignesegmed.
Norgeshistoriensstørstesatsingpå reiseliver Statensvegvesens
prosjekt NasjonaleTuristveger.18 vegstrekningerhar fått status
som NasjonalTuristveghvor Statensvegvesenleggervegenetil
rette for de som reiser.Dette gjøresmed spektakulære
utsiktspunkter,servicebygg,parkeringsplasser,
møbler,stier og
kunst. Dristigog nyskapendearkitektur i storslått natur er Nasjonale
turistvegerssærpreg.Turistvegsatsingen
er et langsiktigarbeid,i
prosjektperiodenfram til 2020 er det planlagtinvesteringer på
minimum 3,5 mrd kr.

Ikon: Trollstigen
Kostnad: 169 mill kr

”Dristig og spennende arkitektur langs tilrettelagte stopp
er attraksjonens særpreg og dette utviklingsprosjektets
hovedoppgave”

Ikon: Vøringsfossen
Kostnadsramme: 100 mill kr

Langsde NasjonaleTuristvegerer det plukket ut tre Ikoner som
byggesut for totalt ca 330 mill kr. Dette er Trollstigen,
Vøringsfossenog Gjende.Fellesfor alle dissetre er beliggenheti
spektakulærnorsknatur. Et annet fellestrekk er at alle tre ligger sør
i landet.
VegstrekningenHelgelandskysten
stopper i Saltstraumen,mens
hele vegstrekningeni Lofotener NasjonalTuristveg.Bodøby er
altsåikke med blant de NasjonalTuristvegerog går dermed glipp av
den store og suksess
fylte markedsføringenav Ikoneneog
vegstrekningene
. NasjonaleTuristvegerer hedret av blant andre
NationalGeographicog ArchDaily- verdensstørstenettsted for
arkitektur, samt premiert med Statensbyggeskikkpris,Norsk
Kulturarvsæresprisog ulike arkitekturpriser fra inn- og utland.
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Ikon: Gjende
Kostnad: 57 mill kr
”De nasjonale turistveiene viser norsk natur, kultur og
arkitektur på sitt aller flotteste. Prosjektet har allerede
vunnet lovord fra utlandet og vi tror dette har et enormt
potensial for turiststrømmen til Norge i årene fremover”
Reiselivsdirektør Per- Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Visjon: Arctic EdgeNasjonaltUtsiktspunkt som det 4. Ikon?
ProsjektArctic EdgeNasjonaltUtsiktspunkthar mangeav de sammekvalitetenesom kjennetegnerIkonenelangsde Nasjonale
Turistveger.Beliggenhetener unik med utsikt over spektakulærnatur, og tanken er som hos NasjonaleTuristvegersIkoner å bygge
opp et NasjonaltUtsiktspunktved hjelp av dristig og nyskapendearkitektur.

N asjon al e Turistveger - ikon er
”Det polare lyset og Verdens vakreste kyst”

4 ikoner
• Rønvikfjellet – Nordland
• Trollstigen – Møre og Romsdal
• Vøringsfossen – Hordaland
• Gjende - Oppland
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Offentlig forankring
Erfaringer fra arbeidet med forprosjektrapporten om Rønvikfjellet
Aktivitetspark viste tydelig hvor viktig og riktig et offentlig eierskap
er i prosjekter som dette. Det samme viste klart kontakten som ble
etablert inn mot statens Vegvesen/prosjekt Nasjonale Tursitveger.
Etablering av et Nasjonalt Utsiktspunkt er et stort prosjekt som har
et offentlig omfang som ikke gjør det naturlig eller egnet for private
aktører å realisere. Siste halvdel av forprosjektperioden ble derfor
rettet inn mot å sikre offentlig forankring og eierskap av prosjekt
Arctic Edge Nasjonalt Utsiktspunkt.
Møtet som ble avholdt 12.04.2012 med representanter fra flere
offentlige institusjoner hadde som målsetting å klargjøre
viktigheten av dette samt belyse potensialet som ligger i prosjektet
for Bodø kommune og regionen.
Som en følge av dette møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe i
regi av Bodø kommune med målsetting om å etablere Rønvikfjellet
som et av de tre mest benyttede nasjonale utsiktspunkter, og da
ønskelig som en del av de Nasjonale Turistveger.
Nordland Fylkeskommune fattet vedtak (Fylkestinget junimøtet
2012) om at man støtter som innspill til NTP (Nasjonal
Transportplan) et initiativ om å forlenge strekningen Nasjonal
Turistveg Helgeland fra Godøystraumen til Bodø by med endepunkt
på Rønvikfjellet (Turisthytteplatået) hvor det bygges et nasjonalt
utsiktspunkt ved veiens sluttpunkt.
Vi kan på bakgrunn av forankringen i Bodø kommune og Nordland
Fylkeskommune slå fast at det var riktig å prioritere arbeidet med
offentlig forankring for å sikre riktig gjennomføring av prosjektet.
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Konklusjon
Forprosjektets oppgave har vært å utrede hvordan man skal nå målet med å etablere Turisthytteplatået som Norges tredje nasjonale
utsiktspunkt ved siden av Nordkapp og Prekestolen. Arbeidet er gjennomført i perioden januar 2009 – juni 2014. Forprosjektet er gjennomført
innenfor tilsagnet og de økonomiske rammene som er satt.
Gjennom arbeidet med forprosjektet har Prosjektteamet trukket følgende konklusjoner hvis man lykkes med måloppnåelsen:
1. Potensialet i form av økning i antall reisende innenfor turisme og annet reiseliv er meget stort.
2. Verdiskapningen som dette vil gi vurderes som betydelig for hele Bodø regionen.
Gjennom arbeidet med forprosjektet har Prosjektteamet trukket følgende konklusjoner for hvordan man kan oppnå målsettingen:
1. Etablering av et Nasjonalt Utsiktspunkt er et offentlig prosjekt som krever både lokal, regional og nasjonal politisk vilje for å kunne
realiseres.
2. Prosjekt ”Nasjonalt Utsiktspunkt” overtas av Bodø kommune.
3. Forprosjektrapporten i regi av Ørnestedet Bodø AS har nådd sin avslutning og det er naturlig at videre arbeid med prosjektet ledes av
Bodø kommune.
4. Statens vegvesens prosjekt Nasjonale Turistveger er en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med realiseringen av et Nasjonalt
Utsiktspunkt.
5. Ikonene langs de Nasjonale Turistveger er naturlige sammenligninger ifht utforming og økonomisk ramme.
6. Ørnestedet Bodø AS vil som grunneier fortsatt delta i prosjektarbeidet hvis det er ønskelig.

______________________________________________
Dag Ofstad, Prosjektleder
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______________________________________________

__________________________________________________

Trond Tørdal, Ørnestedet Bodø AS, Prosjektansvarlig

Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS, Prosjektteam medarbeider
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Forprosjektrapport

Rønvikfjellet Aktivitetspark
med turstier og løypenett til, fra og på Rønvikfjellet

”Naturopplevelser på kanten - Bodø”

Forord
Nord for Polarsirkelen, midt i storslagen nordnorsk natur, ti minutter fra
en moderne flyplass og enda nærmere sentrum i en av Norges raskest
voksende byer, Bodø, ligger Rønvikfjellet. Med Turisthytta som
utgangspunkt har dette alltid vært et populært turområde for Bodøs
befolkning.
I dag er mulighetene for å skape en perle i Bodømarka større enn
noensinne. Hvert år går ca 40.000 mennesker tur opp til Keiservarden,
mange av disse har utgangspunkt fra Rønvikfjellet.” Keiserstien” fra
Linken til Keiservarden vil både forskjønne og skåne naturen i tillegg til å
ha et stort potensial i reiselivssammenheng. Vannene på Rønvikfjellet
ligger åpne for bruk og aktivitet. Svartvatnet er velegnet til både fiske,
bading og vannaktiviteter som kano og robåt. Nedre Vollvann med sine
bratte kanter er mer velegnet for actionfylt moro. På Rønvikfjellet finnes
et uttall muligheter for aktivitet og trivsel.
2
Meningen med denne rapporten er å gi en beskrivelse av aktiviteter som
kan virkeliggjøres på Rønvikfjellet og hvilke muligheter det er for
finansiering og drift av prosjektet. Rapporten tar utgangspunkt i en
utredning gjort av Tor Olsen fra Bodø Jeger & Fiskerforening og er
arbeidet fram av en bredt sammensatt styringsgruppe. Offentlige
instanser som Nordland Fylkeskommune og DA Bodø er positive til å bidra
til at det realiseres. Grunneierne er positive og hilser prosjektet
velkommen. Et bredt utvalg friluftlivs-organisasjoner og Handikap
forbundet er positive.
Konklusjonen til styringsgruppen er klar; Rønvikfjellet Aktivitetspark har
alle forutseninger for å bli en perle i Bodømarka og bør realiseres til det
beste for Bodø by. For å realisere prosjektet på best mulig måte foreslås
det at Rønvikfjellet Aktivitetspark tas inn som en del av STImuli-prosjektet
noe som også vil være en naturlig måte å bidra til at STImuli-prosjektet
forlenges til 2015.

Innholdsfortegnelse
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Sammendrag

Realiseringen av Rønvikfjellet Aktivitetspark er delt inn i tre faser

Hvorfor satsing på ”Rønvikfjellet Aktivitetspark”?

Fase 1: 2012 - Tiltakene gjøres i områder som er enkelt tilgjengelig og
velegnet til å skape en verdifull sosial arena: Badestrand, gresstun med
gapahuk, brygge, fiskeplattform, tursti, jibbeanlegg, bord/benker







Området ligger på kanten av Bodø by, kun få kilometer fra Bodø
sentrum, noe som gjør området enkelt tilgjengelig for store
brukergrupper.
Tilgang til attraktive og enkelt tilgjengelige aktivitetsområder er et
enkelt og effektivt tiltak for å få folk i aktivitet.
Rønvikfjellet Aktivitetspark vil gi et nytt aktivitetstilbud i Bodømarka.
Rønvikfjellet Aktivitetspark vil komplementere andre aktivitetstilbud i
Bodø som Bratten Aktivitetspark og Bestemorenga.
Rønvikfjellet Aktivitetspark har potensial til å bli et unikt område i
nasjonal sammenheng.

Finansiering
DA Bodø
Bodø kommune
Fylkeskommunale tilskudd / spillemidler
Sum

Fase 2: 2013-2014 – Tar sikte på å være ferdig til Nasjonsjubileet i 2014:
”Keiserstien”, driftsbygning, skjelterskjå, gamme, steinbu, taubrujungel
Finansiering
DA Bodø
Bodø kommune
Fylkeskommunale tilskudd / spillemidler
Sum

Visjon:
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Rønvikfjellet Aktivitetspark skal gjøre Bodømarka og Bodø til landets
viktigste arena for fysisk aktivitet, lek og opplevelse sett i et
folkehelseperspektiv.
Overordnet perspektiv
Ta utgangspunkt i de naturelementene som er i området og foredle de på
en miljøvennlig og estetisk måte.

Rønvikfjellet Aktivitetspark består av tre satsingsområder:
1. Turløype fra Nordstranda-hallen opp til Rønvikfjellet og videre til
Vågøvannet hvor den kobles til det eksisterende løypenettet i Bodømarka. Turløypen er lagt inn under STImuli-prosjektet.
2. Aktivitetsområder oppe på Rønvikfjellet, og da i særlig grad sentrert
rundt Nedre Vollvann og Svartvatnet.
3. Keiserstien fra Linken til Keiservarden. Deles i to strekninger, Linken –
Turisthytta og Svartvatnet – Keiservarden.

2012
1 125 000
450 000
675 000
2 250 000

2013
2 900 000
280 000
1 220 000
4 400 000

2014
2 850 000
1 140 000
1 710 000
5 700 000

Fase 3: 2015-2016 - Muligheter som kan gjennomføres og komplimentere
Rønvikfjellet Aktivitetspark som en gave til byens befolkning i 2016: kano
og båtutleie, gapahuker, badstuflåte, jordovner
2015
DA Bodø
Bodø kommune
Fylkeskommunale tilskudd / spillemidler
Sum

0
280 000
120 000
400 000

2016
0
1 520 000
80 000
1 600 000

Konklusjon



Rønvikfjellet Aktivitetspark legges i sin helhet inn under
STImuli-prosjektet.
Bodø kommune er den naturlige eier av Rønvikfjellet
Aktivitetspark.

Organisering og gjennomføring av prosjektet
Forprosjektet har hatt følgende organisering:
Prosjekteier:
Ørnestedet Bodø AS.
Prosjektteam:
Prosjektansvarlig: Trond Tørdal, Ørnestedet Bodø AS
Prosjektleder: Dag Ofstad, Kompetansemegleren AS
Prosjektteam medarbeider: Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS
Styringsgruppe:
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Dag Ofstad, Kompetansemegleren AS, Prosjektleder
Matti Jäntti, OK avd. Bodø kommune
Bjørn Godal, Salten Friluftsråd
Per Rekkedal, Bodø kommune
Tor Olsen, BJFF
Leif Håkestad, Bratten Aktivitetspark
Carl A. Boe
Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS

Arbeidet er gjennomført i perioden mars 2009 – mars 2011. Forprosjektet
er gjennomført innenfor de økonomiske rammene som er satt.
Det er avholdt 29 møter i Prosjektteamet. Det er avholdt 5 møter i
styringsgruppen. En workshop er avholdt med 22 deltakere. Ørjan Berg
har videre hatt 12 møter med diverse interessenter. Ørjan Berg og Dag
Ofstad fra prosjektteamet, supplert med Kai Breivoll, direktør Visit Bodø,
og Jo Aastorp, Arkitektstudio AS, var på studietur 1. – 4.september 2009.
Oppvekst- og Kulturavdelingen i Bodø kommune ved kultursjef Arne Vinje
har helt fra starten av vært involvert i arbeidet med denne rapporten.
Folkehelseavdelingen ved Nordland Fylkeskommune ved Tomm Jensen,
Roar Blom og Geir Lærum har bidratt i arbeidet med rapporten.

Beskrivelse av nå situasjonen
Grunneiere
Det er stort sett private grunneiere av området. Direktoratet for
Naturforvaltning eier parkeringsplassen og et område rundt Turisthytta.
Bodø kommune eier gjennom et kommunalt selskap et område ved
Turisthytta. Ellers er de aktuelle områdene i privat eie.
Topografi
Området ligger i randsonen til Bodømarka og består av blandingsskog og
fjellrabber med en del gode stier/skogsveier inn i området.
Skogsdrift
Det er ingen drivverdige skogsforekomster i området.
Vern
Det vites heller ikke om noen form for fornminner eller vernede arter av
dyr eller fauna i området.
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Vannene
I området er det følgende vann i rekkefølge fra Turisthytten og opp mot
Keiservarden:
Nedre Vollvann – Øvre Vollvann – Svartvatnet. Nedre og Øvre Vollvann er
kunstige vann som er demmet opp til drikkevann, Svartvatnet er naturlig,
men også dette er demmet opp til høyere vannstand enn opprinnelig.
I vannene er det utelukkende innlands/ bekk ørret som antagelig i sin tid
ble satt ut i disse vannene.
Vannene var i sin tid meget gode fiskevann, brukt av grunneiere til
matauk og hobby, men disse og nedslagsfeltet har i mange år vært
båndlagt med restriksjoner på grunn av bruken til drikkevann. Denne
bruken opphørte våren 2006 da det nye drikkevannbassenget inne i
fjellet ble tatt i bruk med vann fra Vågøyvann. Restriksjonene som var i
nedslagsfeltet og vannene er derfor borte i dag og området kan brukes
uten andre restriksjoner enn det som ligger i lov om ferdsel i utmark.

Demningene som Bodø Kommune i sin tid etablerte i alle vannene for å
høyne vannspeilet er blitt utbedret og reparert av Bodø kommune med
flomsikring og regulert vannspeilhøyde slik at det ikke skal kunne skje
skader på grunn av flom i fremtiden.
Temperaturen i vannene når raskt opp til 200c på sommeren og gjør
vannene godt egnet til bading.
Området er i dag mer brukt enn noensinne av flere brukergrupper;
turgåere i alle aldre, barnefamilier, turorientering og
konkurranseorientering (B&OI), terrengsykling, downhill sykling, og i noen
grad bading og fisking, samt skøytegåing på vinteren. Området benyttes
også av skoler og barnehager.

Hvorfor satsingpå ”Rønvikfjellet !ktivitetspark”
Tilgjengelighetog historie
Rønvikfjellethar helt fra byggingenav den første Turisthytteni 1890,
vært et meget populært og mye brukt tur, rekreasjons- og
opplevelsesområde.
Områdetliggerpå kanten av Bodøby, kun få
kilometer fra Bodøsentrum,noe som gjør området enkelt tilgjengeligfor
store brukergrupper.Frap-plassenved NedreVollvanner man allerede
oppe i høydenog inne i marka,noe som gjør området enkelt å benytte
for sværtmange.
Folkehelseog sammenhengenmed resten av Bodømarka
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Fysiskaktivitet er viktigereenn noensinnei dagenssamfunn.Stadigflere
har stillesittendejobber og har behovfor fysiskaktivitet på fritiden. Barn
og ungetilbringer i snitt flere timer foran fjernsynog pc. Tilgangtil
attraktive og enkelt tilgjengeligeaktivitetsområderer et enkelt og
effektivt til tak for å få folk i aktivitet. Sammenmed STImuli-prosjektetog
de andre tilbudene i Bodømarka,vil RønvikfjelletAktivitetsparkkunnefå
endaflere ut i naturen, og dermed bidra til en friskereog mer aktiv
befolkning.RønvikfjelletAktivitetsparkvil på sommerenbli et naturlig
alternativ til vintertilbudet på Bestemorenga.Det er naturlig å tenke et
samarbeidmellom Bratten Aktivitetsparkmed sin utstyrssentral(kanoer,
fiskeutstyr,skøyterm.m.) og aktiviteten det leggestil rette for i
RønvikfjelletAktivitetspark.
Potensialet
RønvikfjelletAktivitetsparkhar potensialtil å bli et unikt område i
nasjonalsammenheng.De tre vannene,NedreVollvann,ØvreVollvannog
Svartvatnet,er enkelt tilgjengeligog har forskjelligekvaliteter og
muligheter.Med enkle tiltak kan man her gi tilbud som når sværtmange
brukergrupper,ogsåde som i dag ikke benytter Bodømarka.Rønvikfjellet
Aktivitetsparkhar alle forutsetningerfor å kunnebli en lærings- og
mestringsarenainnenfor friluftsliv. I tillegg har Rønvikfjellet en helt
spesiellkvalitet i den unike utsikten man har herfra.
Øke Bodø’sattraktivitet
” Keiserstien” og et naturbasertaktivitetsområdesom liggerså bynært vil
bidra til å øke Bodø’sattraktivitet som bosted.

OversiktskartBodømarkaog Rønvikfjellet Aktivitetspark

Visjon:

Forankring

Rønvikfjellet Aktivitetspark skal gjøre Bodømarka og Bodø til en av landets
viktigste arenaer for fysisk aktivitet, folkehelse, lek og opplevelse sett i et
folkehelseperspektiv.

Følgende forankringer og understøttende prosjekt/satsinger bør nevnes:



Hovedmål:
Skape opplevelse og aktivitet på kanten av sentrum for Bodø bys
befolkning – og tilreisende fra alle verdenshjørner.




Arbeidsmål:



Utvikle og etablere Norges beste og enklest tilgjengelige tur - og
friluftsområde for alle brukergrupper, inkl. bevegelseshemmede.
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Overordnet perspektiv er å ta utgangspunkt i de naturelementene som
er i området og foredle de på en miljøvennlig og estetisk måte.



Konkret vil Rønvikfjellet Aktivitetspark bidra til å:





Legge til rette for helsefremmende aktiviteter for folk i alle aldre
Få flere ut på tur – i en rik & variert friluftlivsarena!
Gi flere brukergrupper, bla ungdom, et mangfoldig naturbasert
aktivitetstilbud.
Bygge opp – og videreutvikle en unik utendørs kunnskaps – og
mestringsarena.




STImuli-prosjektet som er en målrettet satsning på oppgradering og
etablering av bostedsnære turløyper i Bodø.
Kulturstrategiplanen til Bodø kommune med ambisjoner om å bli en
nyskapende kulturby i Europa. Herunder også Bodø’s ønske om å bli
Norges kulturkommune i 2011.
Rønvikfjellet Aktivitetspark understøtter to av fokusområdene i
folkehelseprosjektet ”Freskt Bodø” (Infrastruktur og Fritid).
Gjennom strategisk sykkelplan for Bodø har bystyret signalisert en
sterk vilje til å tilrettelegge for økt sykling (både nytte og tur).
Folkehelsemeldingen (St. meld nr 16 2002-2003) har som mål å oppnå
flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte
helseforskjeller mellom sosiale lag og etniske grupper. Det legges stor
vekt på å skape gode forutsetninger for at folk skal ta ansvar for egen
helse. Satsing på tilrettelegging for fysisk aktivitet er svært sentralt i
meldingen.
Bedre helse på 1-2-30 er en målrettet satsning fra Sosial og
Helsedirektoratet for økt fysisk aktivitet. I denne satsningen ligger et
mål om å få barn og unge til å være minimum 60 min i fysisk aktivitet
pr dag, mens voksne bør være fysisk aktive (f. eks. hurtig gange) i
minimum 30 minutter hver dag. Rønvikfjellet Aktivitetspark vil være
et perfekt aktivitetsområde for de fysiske aktivitetene som skal til for
å kunne følge opp denne satsningen.
Nordland Fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for folkehelse.
Det er satt av betydelige ressurser til denne. Handlingsplanen gjelder
ut 2011.
Aktivitet er et viktig satsningsområde i folkehelsearbeidet i Bodø
kommune.

Planforankring, avtaler og erverv

En avgjørende forutsetning for å kunne etablere Rønvikfjellet
Aktivitetspark, er sikring av grøntarealer. Sikringen kan prinsipielt skje på
to ulike måter: Gjennom plan/regulering og gjennom avtaler/erverv.
Planforankring
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Gjeldende plan er Kommuneplanens arealdel 2009- 2021. Området ligger
innenfor LNF-1, som defineres som Landbruks, natur og friluftsområde
med særlig viktig friluft og/eller naturområder.
Pkt. 3.2.1 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel sier at ”innenfor
LNF-1 tillates ikke spredt bolig- ervervs eller fritidsbebyggelse m/
tilhørende anlegg eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger
og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging
av friluftsliv for allmennheten.”
Plankontoret ved Bodø kommune framla 24.11.2009 prosjekt Arctic Edge
som prinsippsak for Planutvalget, saksnr 09/150, herunder også planene
om en aktivitetspark på Rønvikfjellet.
Sitat fra side 5 i saksframlegget:
”I forhold til pkt 3.2.1 i bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel
2009-2021, innfris kravet om tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten
i det foreslåtte prosjektet. Ørnestedet Bodø AS foreslår en aktivitetspark
som knyttes sammen av et løypenett fra kyststripen via det foreslåtte
platået/utsiktspunket og ut i Bodø marka, og binder sammen de ulike
aktivitetsområdene. Løypenettet tar utgangspunkt i STImuli-prosjektet til
Bodø kommune. Forslaget bygger på en utredning gjennomført av Bodø
Jeger og Fiskeriforening v/Tor Olsen.
Den foreslåtte aktivitetsparken består av: (sitat prosjektbeskrivelsen)
turløyper, en aktivitetspark med forskjellige installasjoner som innbyr til
fysisk aktivitet for barn og unge og en villmarkspark med fiskebrygge for
bevegelseshemmede.
Aktivitetsparken strekker seg fra selve Turisthytta, hvor det planlagte
platået/utsiktspunktet tenkes lokalisert, via Øvre Vollvatnet og videre til
Svartvatnet. Det planlegges også å knytte Norsia til løypenettet.

En aktivitetsspark innebærer opparbeidelse av naturområder som i dag er
så å si uberørte. Det planlegges både sommer og vinteraktiviteter som
utkikkstårn, gapahuk, bålplasser, fiskebrygge, kulebakker og akebakker i
tillegg til opparbeidelse av løypenettet. Det planlagte løypenettet består
av eksisterende naturstier og veier, pluss nye som etableres. Løypene vil
ha en standard som gjør dem tilgjengelig for alle brukere, dvs. at de må
opparbeides i forhold til dagens standard. Det kan tenkes at enkelte deler
av løypenettet må asfalteres, for å tilfredsstille krav for rullestolbrukere
og andre med problemer med fremkommeligheten.
Uten for store inngrep i naturen vil en aktivitetspark kunne være positivt
for byens befolkning og tilreisende. En aktivitetspark kan gi et bredt tilbud
til forskjellige aldersgrupper, omfatte mange forskjellig uteaktiviteter og
interesser. Med tilrettelegging for offentligheten vil en større del av byens
befolkning kunne få glede av friluftsområde i området rundt Turisthytta
og Bodømarka. Aktivitetsparken vil kunne bli en attraksjon i seg selv og
også kunne opparbeides uavhengig av eventuell etablering av et hotell
v/Turisthytta.” (sitat slutt)

Planutvalgets behandling i møte den 24.11.2009:
Votering:
Innstilling ble vedtatt enstemmig. (se vedlegg)
Avtaler/erverv
Der prosjektet går inn og tyngre tilrettelegging, f. eks opparbeidelse av
badestrand, gapahuker osv, må det inngås langvarige avtaler /
servituttavtaler med grunneier. Grunneierne er positive til å inngå slike
avtaler. (se vedlegg)
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Rønvikfjellet Aktivitetspark består av tre
satsingsområder:
1. Turløype(1) fra Nordstranda-hallen opp til Rønvikfjelletog videre
til Vågøvannethvor den koblestil det eksisterendeløypenetteti
Bodø-marka.Turløypener lagt inn under STImuli-prosjektet.
2. Aktivitetsområder oppe på Rønvikfjellet,og da i særliggrad
sentrert rundt NedreVollvann(2a) og Svartvatnet(2b).
3. ” Keiserstien” (3a og 3b)

Avhengigav ambisjonsnivåog økonomiskerammer, kan Rønvikfjellet
Aktivitetsparkrealiserespå flere nivå og i etappevisutbygging.Nivåeneer
benevntsom Fase1-3 og beskriverforeslåtte tiltak på Rønvikfjellet.

Fase1:

Gjennomføresførst, i løpet av 2012

Tiltakenegjøres i områdersom er enkelt tilgjengeligog godt egnet til å
skapeen ny, verdifull sosialarenai naturen.

P-plassen
Skilt med informasjonom RønvikfjelletAktivitetspark.

Nedre Vollvann:
Vannetligger rett i nederkant av den offentlige p-plassenog er meget
enkelt tilgjengelig.Her foreslås1 tiltak.
1. Jibbe-anlegg(vannhopp-anlegg)
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Jibbinger fellesnevnerfor utføring av hopptrikspå ski, snowboard,
skateboardog sykkel.Vestsidenav vannet med sitt bratte fall ned mot
vannet egnersegsvært godt for et jibbe-anlegg.Anleggetutformes
som et lite skihopp-anlegghvor utøvernelander i NedreVollvann.
Vannhopp-anlegger bygd noen plasseri Norge,bla annet i Ådneram
Skitrekkhvor anleggetstår åpent og gratis å benytte for alle.
Erfaringenemed dennebruken er meget positiv. NorgesSkiforbunder
behjelpeligmed tegningerog prosjekteringav vannhopp-anlegg.
Jibbinger svært populært blant ungdommerog vil bidra til at
RønvikfjelletAktivitetsparkgir et tilbud til ungdomsgruppersom
normalt ikke er brukere av Bodø-marka.
AnbudBopro:
400 000

Rønvikfjellet Aktivitetspark – Svartvatn Fase 1
1. Badestrand

3. Tun med 2
2. Gresstun

”gapahuker”

4. Trebrygge
6. Benker

7. Tursti

5. Fiskebrygger
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Svartvatnet:
Svartvatnet er enkelt tilgjengelig med gruset vei helt fram til det
nordvestre hjørnet hvor veien derfra går langs vannkanten til det
sørvestre hjørnet.
Ved Svartvatnet foreslås 7 ulike tiltak.
1. Badestrand.
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Det nordvestre hjørnet av Svartvatnet er meget godt egnet til dette
formålet. Her er en naturlig vik som har sol fra tidlig formiddag til sen
kveld. Området er relativt lunt og blant de minst vindutsatte på
Rønvikfjellet. Her er langgrunt ut til ca. 10 meter fra land og
temperaturen i vannet når på sommeren raskt opp til 18-20c, noe
som gjør dette området sikkert og godt egnet til bading for barn og
unge. Det legges en fiberduk i hele arealet hvor stranda skal ligge
(både på land og i vannet). Oppå fiberduken fylles naturgrus i ca 15
cm tykkelse og lys finkornig sand, eventuelt skjellsand i ca 5 cm
tykkelse.
Anbud H&O Bernhardsen:
750 000
2. Gressbakke/tun
I overkant av den planlagte badestranden er det i dag et flatt,
rektangulært område med krattskog og bløte partier på ca 200 m2.
Dette området kan med enkle grep omgjøres til en gressbakke/tun
som både vil forskjønne området og gjøre det mer attraktivt for
brukerne.
Anbud Anleggsgartnermester Svein Johansen AS:
60 000

3. Gapahuk
I bakkant av gressplenen/tunet setter man opp 2 gapahuker som ved
neste utbygging, Nivå 2, sammen vil utgjøre et tun med gapahuker,
skjelterskjå, steinbu og gamme som vil være velegnet for større
grupper som skoleklasser. Enkeltvis vil gapahukene passe bra for
familier eller mindre grupper på inntil 8-10 personer.
Anbud Bopro:
100 000

4. Trebrygge
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I forlengelsen av badestranden bygges en trebrygge med ca lengde 15
meter og bredde 2 meter. Formålet er todelt. Stien langs denne delen
av vannet er i relativt dårlig forfatning, terrenget her gjør det
vanskelig å vedlikeholde stien. Bryggen vil fungere både som sti og
som oppholdsplass. Bryggen er svært velegnet i forbindelse med
vannaktiviteter som f. eks kano, seiljoller, robåt og fisking.
Anbud Bopro:
125 000

5. Fiskebrygger
På vestsiden av vannet, fra veien og ned til vannkanten bygges to
fiskebrygger på til sammen ca 30 m2 med universal utforming.
Anbud Bopro:
120 000

6. Bord/benker
På vestsiden av Svartvatnet langs veien er det en naturlig ”lomme” ca.
50m sør fra badestranden som ligger lunt til med sol hele dagen. Her
settes opp to benker. På tunet settes opp to benker og to stk
bord/benk.
Anbud Bopro:
7600

7. Tursti
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I dag er stikvaliteten på nordsiden og østsiden av vannet dårlig. Fra
trebryggen og rundt Svartvatnet på østsiden til demningen i det
sørøstre hjørnet utbedres stien slik at man kan gå tørrskodd i tørt
vær. Dette gjøres ved klopping (nedlegging av impregnert plank),
grusing, drenering og evt. bygging av en enkel bru. Lengde på
utbedret sti er ca 600 meter.
Stipulert kostnad:
50 000

Tiltak
Skilting

Fase 1 - 2012
10 000

Jibbe-anlegg

400 000

Badestrand

750 000

Gressbakke/tun
Gapahuk

60 000
100 000

Skjelterskjå
Trebrygge

125 000

Fiskebrygger

120 000

Bord/benker

7 600

Tursti ca. 600 m

50 000

Driftsbygning
Keiserstien
Taubrujungel
Gamme
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Steinbu
Sittestubber
Varmrøykeovner
Jordovner
Steinovner
Skumle steder
Badstu flåte
Taubane dropp
Adkomst Bratten
Sum tiltak

1 622 600

Administrasjon

250 000

Påslag 20 %

377 400

Total kostnad

2 250 000

Fase 2:
Gjennomføres i løpet av 2013-2014.
Tar sikte på å være ferdig til Nasjonsjubileet i 2014.

3. Benker og bord/benk

Svartvatnet:

Utsetting av benker på plasser som brukes som hvileplasser av tur
gående.

Her foreslås følgende tiltak.
Anbud Bopro:
1. Badestrand
15 200
Etterfylling av sand.
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Anbud H&O Bernhardsen:
4. Driftsbygning
100 000

2. Trebrygge

Hvis bruken av området tilsier det, settes det opp en driftsbygning i
”veikrysset” ovenfor stranden i det nord-vestlige hjørnet av
Svartvatnet. Bygningen tenkes å inneholde lager for utstyr i tillegg til
servicefunksjoner som toalett, kiosksalg og utleie av f. eks kano og
fiskeutstyr. Størrelse ca 80-100 m2.

Forlengelse av trebryggen mot øst.

Stipulert kostnad

Anbud Bopro:

1 200 000

375 000

5. Skjelterskjå
Pris Siso Vekst AS:
32 500

6. Steinbu
Stipulert kostnad:
80 000
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7. Gamme
Stipulert kostnad:
80 000

Gapahuk, skjelterskjå, steinbu og gamme vil sammen utgjøre et tun
som er tilrettelagt slik at de også kan brukes av barnehager og skoler/
høgskole i undervisningssammenheng som læresteder med konkrete
opplegg:
o
o
o

Friluftsliv
Samisk boplass
Historiske/lokale boforhold

”Keiserstien”:
Keiservarden er oppkalt etter keiser Wilhelm II av Tyskland som besøkte
fjelltoppen 16. juli 1889 og har med sitt fantastiske utsyn ca 40.000 besøk
årlig. Strekningen fra Linken til Turisthytta og videre fra Turisthytta til
Keiservarden er en av de mest brukte og nedslitte sti-traseene i
Bodømarka. Ved å steinsette denne stien på samme måte som det er
gjort i Besseggen kan man skape en attraksjon som vil tiltrekke seg både
flere turgåere og ikke minst turister og tilreisende. Naturopplevelsene
langs denne stien opp til Keiservarden er spektakulære, en steinsetting av
stien vil både forskjønne og skåne naturen for slitasje. Steinsetting er et
varig tiltak som glir inn i terrenget på en naturlig måte. Steinsettingen
utføres av arbeidere fra Nepal.

1. Svartvatnet - Keiservarden
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Gjennomføres i 2013

Lengden på stien fra Svartvatnet og opp til Keiservarden er 1,1 km.
Denne strekningen er utsatt for stor slitasje av de mange tusen som
hvert år tar turen opp til Keiservarden.
Stipulert kostnad etter erfaringstall fra Besseggen:
3 000 000

2. Linken - Turisthytta

Gjennomføres i 2014

Lengden på stien fra Linken til Turisthytta er også 1,1 km. Kvaliteten
på stien er til dels svært dårlig.
Stipulert kostnad etter erfaringstall fra Besseggen:
3 000 000

Turmuligheter med ”Keiserstien”
Kulturkvartalet – Keiservarden t/r:
Hurtigrutekaia – Keiservarden t/r:
Hurtigrutekaia – Rønvikfjellet t/r:
Linken – Keiservarden t/r:
Turisthytta – Linken t/r:
Svartvatnet – Keiservarden t/r:

13,6 km (4 t)
11,4 km (3 t, 30 min)
6,7 km (1 t, 45 min)
6,8 km (1 t, 45 min)
2,2 km (50 min)
2,2 km (1 t, 15 min)

Kulturkvartalet – Keiservarden
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På denne strekningen går man fra:
– kulturhus til ”naturhus”
– innsikt til utsikt
– by til ”villmark”
– hav til fjell

Inngangsportal til Sjunkhatten Nasjonalpark
Fra Bodø vil Keiserstien opp til Keiservarden være
inngangsportalen til Sjunkhatten Nasjonalpark. Fra
Keiservarden følger man fjellryggen nordover mot
Skaugtua hvor man kommer inn i nasjonalparken.

Rønvikfjell-området
1. Taubrujungel
Bygges opp med tømmer og tau. Meget bra og morsom motorisk
trening for både voksne og barn.
Stipulert kostnad
80 000
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2. Sittestubber
Lages av heltømmer og plasseres ut på forskjellige steder egnet som
rasteplass.
Anbud Bopro:
10 000

Tiltak
Skilting

Fase 2 - 2013

Fase 2- 2014

Sum Fase 2

5 000

5 000

10 000

50 000

50 000

100 000

Jibbe-anlegg
Badestrand
Gressbakke/tun
Gapahuk
Skjelterskjå

32 500

32 500

Trebrygge

125 000

250 000

375 000

7 600

7 600

15 200

1 200 000

1 200 000

3000 000

6 000 000

Fiskebrygger
Bord/benker
Tursti
Driftsbygning
Keiserstien
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3000 000

Taubrujungel

80 000

80 000

Gamme

80 000

80 000

Steinbu

80 000

80 000

Sittestubber

10 000

10 000

3 460 100

4 522 600

7 982 700

Administrasjon

225 000

225 000

450 000

Påslag ca 20 %

714 900

952 400

1 667 300

Total kostnad

4 400 000

5 700 000

10 100 000

Varmrøykeovner
Jordovner
Steinovner
Skumle steder
Badstu flåte
Taubane dropp
Adkomst Bratten
Sum tiltak

Fase 3 – Muligheter som kan gjennomføres
fram til 2016.
Muligheter som kan gjennomføres og komplimentere Rønvikfjellet
Aktivitetspark som en gave til byens befolkning til byjubileet i 2016.

Nedre Vollvann:
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Taubane – dropp

Svartvatnet:











Gapahuker ved sør- og østsiden av vannet
Kanoutleie
Seilbåtutleie
Båtutleie
Badstu flåte på vannet
Akebakke/brett på øst-siden av vannet
IQ-tester i storformat
Varmrøykeovner
Jordovner
Steinovner

Rønvikfjell-området



Skumle steder
Adkomst fra Bratten Aktivitetspark som forbinder Bratten
Aktivitetspark med Rønvikfjell-området og Rønvikfjellet
Aktivitetspark.

Tiltak
Skilting

Fase 3 2015 Fase 3 2016 Sum Fase 3
5 000

20 000

25 000

Jibbe-anlegg
Badestrand

50 000

50 000

Gressbakke/tun
Gapahuk

50 000

50 000

100 000

Skjelterskjå
Trebrygge
Fiskebrygger
Bord/benker

7 600

7 600

80 000

80 000

Varmrøykeovner

20 000

20 000

Jordovner

20 000

20 000

Steinovner

20 000

20 000

Skumle steder

10 000

10 000

Tursti ca. 600 m
Driftsbygning
Keiserstien
Taubrujungel
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Gamme
Steinbu
Sittestubber

Badstu flåte
Taubane dropp

150 000
30 000

Adkomst Bratten

150 000
30 000

1 000 000

1 000 000

292 600

1 220 000

1 512 600

Administrasjon

50 000

100 000

150 000

Påslag ca 20 %

57 400

280 000

337 400

Total kostnad

400 000

1 600 000

2 000 000

Sum tiltak

Tiltak
Skilting

Fase 1 - 2012
10 000

Jibbe-anlegg

400 000

Badestrand

750 000

Gressbakke/tun
Gapahuk

5 000

5 000

Sum Fase 2
10 000

Fase 3 - 2015
5 000

Fase 3 - 2016
20 000

Sum Fase 3
25 000

50 000

50 000

100 000

50 000

50 000

50 000
32 500

125 000

Fiskebrygger

120 000

Bord/benker

7 600

125 000

250 000

50 000

100 000

200 000

32 500

32 500

375 000

500 000
120 000

7 600

7 600

15 200

7 600

7 600

50 000

Keiserstien

900 000
60 000

100 000

Trebrygge

45 000
400 000

30 400
50 000

Driftsbygning
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Fase 2- 2014

60 000

Skjelterskjå

Tursti

Fase 2 - 2013

Sum
Fase 1 - 3

3000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

3000 000

6 000 000

6 000 000

Taubrujungel

80 000

80 000

Gamme

80 000

80 000

80 000

Steinbu

80 000

80 000

80 000

10 000

10 000

Sittestubber

10 000

80 000

80 000

160 000

Varmrøykeovner

20 000

20 000

20 000

Jordovner

20 000

20 000

20 000

Steinovner

20 000

20 000

20 000

Skumle steder

10 000

10 000

10 000

150 000

150 000

30 000

30 000

1 000 000

1 000 000

Badstu flåte

150 000

Taubane dropp

30 000

Adkomst Bratten
Sum tiltak

1 000 000
1 622 600

3 460 100

4 522 600

7 982 700

292 600

1 220 000

1 512 600

11 167 900

Administrasjon

250 000

225 000

225 000

450 000

50 000

100 000

150 000

850 000

Påslag ca 20 %

377 400

714 900

952 400

1 667 300

57 400

280 000

337 400

2 332 100

Total kostnad

2 250 000

4 400 000

5 700 000

10 100 000

400 000

1 600 000

2 000 000

14 350 000

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN, RØNVIKFJELLET AKTIVITETSPARK.

Investering
Kostnader

År
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

2012
2013
2014
2015

2 2500 00
0
0
0

0
4 400 000
5 700 000
0

0
0
0
400 000

2016

0

0

1 600 000

Sum

2 250 000

10 100 000

2 000 000

Finansieringsplan
2012
DA Bodø
Bodø kommune
Fylkeskommunale tilskudd
/ spillemidler
Sum

2013

2014

2015

2016

Sum

1 125 000

2 900 000

2 850 000

0

0

6 875 000

450 000

280 000

1 140 000

280 000

1 520 000

3 670 000

675 000

1 220 000

1 710 000

120 000

80 000

3 805 000

2 250 000

4 400 000

5 700 000

400 000

1 600 000

14 350 000

Kommentarer til finansiering
Kommunal finansiering:
Kommunal finansiering er avgjørende for prosjektet. Størrelsen på denne,
signaliserer klart hvilket nivå kommunen legger på prosjektet. Denne
delen av finansieringen styrer dermed også i stor grad hvor store eksterne
bidrag en kan få til prosjektet.
Spillemidler:
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Spillemidlene kan grovt deles i tre: Tyngre kostnadskrevende anlegg,
mindre kostnadskrevende anlegg og nærmiljøanlegg. De to førstnevnte
behandles av fylkeskommunen etter en prioriteringsliste fra kommunen. I
Bodø er det pr i dag et etterslep på ca 7 år på finansiering av tyngre,
kostnadskrevende anlegg. På mindre kostnadskrevende anlegg er
etterslepet ca 4 år. Maksbeløpet i Nord-Norge er 840.000. Den tredje
spillemiddelkategorien er nærmiljøordningen. Dette er anlegg som
behandles fortløpende. Maksimal totalkostnad på disse anleggene er
400.000. Maksimalt tilsagnsbeløp er 200.000.
Fylkeskommunale folkehelsemidler
Fylkeskommunen har kun spillemidler som rene tilskudd til investeringer i
prosjektet. De vil på den andre siden kunne bidra med midler til drift av
prosjektet (finansiering av prosjektledelse). Dette gjelder for perioden
2008 – 2011 (perioden for handlingsplan for folkehelse)

DA-midler
DA-midler er aktuelle i prosjektet. Det er en klar grunnforutsetning at
kommunen klart prioriterer prosjektet økonomisk først. Alt ut fra profilen
og argumentasjonen for prosjektet, vil DA kunne bidra på ulikt økonomisk
nivå i prosjektet. Det er viktig med en godt argumentert søknad. Viktige
momenter her er helseeffekt/lavere sykefravær, bruk av naturen i
undervisningssammenheng, destinasjons/attraksjonsutvikling, bredden i
målgruppen, sammenhengen med fylkeskommunens folkehelsesatsning,
koplingen mot andre DA prosjekter og muligheten for å få mye ut av
pengene ved et bredt folkelig engasjement. Rønvikfjellet Aktivitetspark
sikrer en helhetlig og varig effekt av DA-midlene og oppfyller alle tre
strategiske målsettinger som er satt for bruk av DA-midler.
Midler for erverv av areal til friluftsformål
Direktoratet er positive til å gå inn med midler for erverv av rettigheter
for tilrettelegging av tettstedsnære friluftsområder. Dette er i god
overensstemmelse med den dreiningen de ønsker i bruk av
sikringsmidlene. I all hovedsak vil det her være snakk om 50% statlig
finansiering. Det er både aktuelt ved kjøp av areal og inngåelse av
servituttavtaler for varig rett til tilrettelegging og drift av anlegg.

Drift

 Ved inngåelse av langvarig leieavtale (servituttavtale) med grunneier er man berettiget på å motta årlig driftstilskudd
fra Direktoratet for Naturforvaltning.*
 Bopro AS har gitt tilbud på avtale om ukentlig tilsyn av Aktivitetsparken. (se vedlegg) **
o Avtalen innebærer reparasjon av defekte installasjoner, samt påfyll av bålved til gapahukene.
o Pris pr uke: kr 450,- eksl. Mva.
o Alt av materiell og bålved blir fakturert i henhold til forbrukt materiell

Kostnader pr. år
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Ukentlig tilsyn – Bopro AS**

30 000

Vedlikehold av anlegg og utstyr (stipulert) – Bopro AS**

70 000

Bålved

100 000

Sum kostnader

200 000

Finansiering

Tilskudd (Dir. nat., Nordland Fylkeskommune)*

50 000

Salgs-/utleieinntekter (bålved, utleie kano etc.)

50 000

Kommunal andel

100 000

Sum finansiering

200 000

Forprosjektet konkluderer sitt arbeid med følgende:
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1. Det bør startes et målrettet prosjekt med tilrettelegging av det aktuelle området for friluftsliv og aktiviteter tuftet på
naturbaserte opplevelser.
2. Prosjektet gis navnet ”Rønvikfjellet Aktivitetspark”. Herunder ligger også turstier og løypenett til, fra og på Rønvikfjellet.
3. Det anbefales at realiseringen av Rønvikfjellet Aktivitetspark legges inn under STImuli-prosjektet. Det opprettes en egen
prosjektgruppe for Rønvikfjellet Aktivitetspark i STImuli-prosjektet. Det vil være en god måte å organisere arbeidet på og
sikre at vi får en helhetlig utvikling av Bodømarka med Rønvikfjellområdet inkludert.
4. Det anbefales videre at STImuli-prosjektet forlenges til våren 2016 og styrkes finansielt med de nye tiltak som skisseres i
denne planen.
5. Bodø kommune er den naturlige eier av Rønvikfjellet Aktivitetspark.
6. Bodø kommune inngår servituttavtaler for varig rett til tilrettelegging for friluftsformål med de private grunneierne av
området.
7. Bodø kommune har overordnet ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn som i andre sammenlignbare tiltak som f.eks
Humørløypa. Kommunen har god kompetanse og erfaring med å involvere frivillige og organisasjoner i drift, vedlikehold
og tilsyn av liknende prosjekter/anlegg. Rønvikfjellet Aktivitetspark er meget velegnet for et slikt samarbeid.

__________________________________________ ________
Dag Ofstad, Kompetansemegleren AS, Prosjektleder

_______________________________________
Per Rekkedal

__________________________________________________
Matti Jäntti, OK avd. Bodø kommune,

_______________________________________
Tor Olsen, BJFF

__________________________________________________
Bjørn Godal, Salten Friluftsråd

_______________________________________
Leif Håkestad, Bratten Aktivitetspark

__________________________________________________
Ørjan Berg, Ørnestedet Bodø AS

_______________________________________
Carl A. Boe

ARCTI
CEDGE– RØNVIKFJELLET
Hotell – NasjonaltUtsiktspunkt – Keiserstien– Aktivitetspark – Sykkel– Vei

Turisthytta - et Nasjonalt Utsiktspunkt
”Here you have a magnificent view including every kind of
landscape typical of Norway: fjords, open sea, islands, mountains,
valleys, glaciers, in a wonderful blend – and if you are lucky –
basking in the glow of the Midnight Sun .”

Midnattsolflyvning 1954 – 1965
- Daglige avganger fra Oslo fra 1. juni – 22. juli

Rønvikfjellet
Aktivitetspark

Sykkel i Salten

Bodø et nav i sykkelsatsingen!
Geografisk: ligger geografisk sentralt
Kommunikasjonsmessig: Tog, fly, båt, bil
Sykkelkvaliteter: Stisykling i Bodømarka i Norgestoppen, Bodø
– Kjerringøy kåret til Norges nest fineste sykkeltur
5
Infrastruktur: Overnatting, butikker, verksted, reiselivsbedrifter…

Nasjonalt Utsiktspunkt
Mål:
Et av Norges tre mest
besøkte Utsiktspunkt

Nordkapp

Prekestolen

Nasjonale turistveger

NasjonaleTuristveger- ikoner
”Det polare lyset og Verdensvakrestekyst”

4 ikoner – 3 i dag
•Rønvikfjellet– Nordland
•Trollstigen– Møre og Romsdal
•Vøringsfossen
– Hordaland
•Gjende- Oppland

Hotell

Fjellveien – trafikksikkerhet og adkomst
Mål:
Ivareta trafikksikkerhet for kjørende, gående og syklende unngå konfliktsituasjoner
Legge til rette for økt aktivitet på Rønvikfjellet
• Sykkel
• Turgåing
• Generell bruk av området

Forslag:
Utbedre veien helt opp til P-plassen men med fortau kun
opp til Hyttebakken
Lage to separate stier i skaret opp til Nedre Vollvatnet
- en gangsti og en sykkelsti

Utbedring av eksisterende vei prosjektert i
2009 av Bodø kommune og Norconsult AS –
kostnad ca 15 mill.
Fra Slettvollveien og helt opp til P-plassen
Fortau fram til Hyttebakken.

Vei – trafikksikkerhet og adkomst
Ny vei/sykkelsti/gangsti
Vil gjøre området mer
tilgjengelig – økt aktivitet
Viktig for å bedre sikkerhet for
alle, men spesieltsyklister
Satsingsområdefor ”Sykkeli
Salten”

FAGLIG TRAFIKKFORUM BODØ
Bodø, 5. november 2015

UTTALELSE VEDR. ATKOMST TIL TURISTHYTTEPLATÅET
FTB vil innledningsvis presisere at gruppa primært vurderer trafikksikkerhetsmessige forhold, og ikke
andre momenter som f.eks. framkommelighet. Samtidig kan det enkelte ganger være vanskelig å skille
disse to forholdene fra hverandre. I dette tilfellet vil det som primært er en transport- /
framkommelighetsutfordring raskt bli et trafikksikkerhetsproblem på grunn av økt bruk og trafikk.
En høringsrunde internt i gruppa gir følgende konklusjoner og forslag til løsninger:
1. Forlenge eksisterende fortau fra Slettvollveien og opp til Hyttebakken.
Det er mye gangtrafikk på denne strekningen, og det å lede de myke trafikantene bort fra
kjørebanen vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak. Her må man være obs på at dersom
syklister benytter fortauet på denne strekningen (noe som ikke er ønskelig) så kan det lett
medføre konflikter mellom gående og syklende. Et ensidig fortau vil medføre trafikk begge
veier.
Hvilken side fortauet skal bygges på, må utredes nærmere. Dagens fortau opp til Slettvollveien
ligger på sør-østre side av veien, og turstien videre oppover går på samme side av veien. Det
er ikke lett å utvide veien på denne strekningen (bratt terreng på begge sider), så et fortau vil
spise areal fra kjørebanen (trangere for bilene).
2. Etablering av fortau fra Hyttebakken og opp til Turisthytta.
Dette kan skape konflikter mellom gående og syklende, på samme måte som nevnt under pkt.
1. En bedre løsning her vil være å lede mest mulig av gange- og sykkeltrafikken bort fra veien
på denne strekningen.
3. Underveis-parkering.
Etablering av en romslig parkeringsplass ved den nederste svingen i Fjellveien, der hvor
turstien starter, kan være et godt tiltak for å redusere biltrafikken i den mest kritiske delen av
veien. Siden det ikke er lagt spesielt til rette for bilparkering nede i Vollen-området så kan
dette være et alternativ for gående, for å hindre kjøring helt opp. Hvorvidt denne vil bli brukt
etter hensikten, er usikkert.
4. Utbedring av eksisterende tursti opp til Turisthytteplatået.
Her bør det legges vekt på følgende:
a. Unngå farlige krysningspunkter, eks. oppe ved Hyttebakken.
b. Unngå / redusere mulighetene for konflikt mellom gående og syklende, ved mest
mulig separering av denne trafikken, også i turstien.
c. Det må vurderes utbedringer for å gjøre denne stien mest mulig attraktiv for gående
og syklende, for dermed å redusere denne trafikken på veien.
Med hilsen
Leif Håkestad
Sekretær for Faglig Trafikkforum Bodø

FAGLIG TRAFIKKFORUM BODØ SKAL ARBEIDE FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET OG -FORSTÅELSE I BODØ KOMMUNE. INNSATSEN ER PRIMÆRT
RETTET MOT MYKE TRAFIKANTER, HERUNDER SKOLER OG BARNEHAGER. FTB HAR INGEN VEDTAKSMYNDIGHET, MEN GIR RÅD OG / ELLER
FORSLAG TIL LØSNINGER I SAKER SOM LEGGES FRAM FRA MÅLGRUPPENE, OG SOM HØRINGSINSTANS FOR BODØ KOMMUNE OG EV.
ANDRE. FTB KAN OGSÅ PÅ EGET INITIATIV TA OPP SAKER TIL BEHANDLING OG TILRÅDING.

Bodin Bondelag v/ Steinar Nordvik
Skjerstad Bondelag V/ Lena Mikkelsen

Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø

Bodø 17. april 2016

Innspill til kommunens arealdel 2018 -2030, saksnr 2015/5827

I løpet av de siste 50 årene har over 1 million dekar (1 000 km2 ) dyrka og dyrkbar mark blitt
omdisponert i Norge. I den siste femårsperioden har nærmere 15 000 dekar blitt omdisponert
hvert år. Selvforyningsgraden er også på et historisk lavt nivå.
Sett i lys av ovennevnte må også Bodø kommune være med å bremse ovennevnte og bidra til
økt matproduksjon av norsk kvalitetssmat.
Generelt må det i videre planarbeid ikke brukes noe dyrket jord eller lett dyrkbar jord. Det må
heller ikke planlegges hytter, stier etc i beiteområder.
Skjerstad og Bodin Bondelag ønsker et sterkt jordvern av dyrket mark i kommunen.
Vi ønsker å utvide områdene "hensyn landbruk" i utmark til å gjelde områder som beites i
dag, se beitebruksplan, spesielt hensyn bør det taes rundt eksisterende seteranlegg
(Ljøsenhammeren, Droåsen, Oplia og Svartvatn).
Fritidsområder som det ikke foreligger vedtatt reguleringsplan på ønsker vi omdefinert til
LNFR-områder (for eks Gjømmervatn).
Vi ønsker å ivareta det ressursgrunnlaget som er opparbeidet i kommunedel Skjerstad for å
bestå som en aktiv landbruksbygd, både nå og i framtida.
Som det framgår av høringsdokumentene for rulleringen av kommunens arealplan, betraktes
kommunedelplanen for Tverlandet for å være av så ny dato at ny gjennomgang ikke ses som
nødvendig. Skjerstad og Bodin bondelag mener ny gjennomgang er nødvendig. Dette
begrunner vi med:

Ved behandlingen av kommunedelplanen for Tverlandet ble det ikke belyst det totale antall
dekar som blir omdisponert fra landbruksformål og til andre formål. Noe areal har i en

årrekke hatt annen planstatus enn LNF men har i praksis fungert som LNF-område. Disse ble
ikke tatt med i arealregnskapene sist runde. Dette mener vi er en grov feil da planstatusen ikke
har noen innvirkning på hva som kan dyrkes på arealene. Dette gjelder flere titalls dekar.
Nøyaktige tall kan bondelaget og landbrukskontoret i kommunen bidra med.
Planarbeidet rundt Lindholmen henger ikke på greip. Arealet som i senere tid har blitt omtalt
som Coop-tomta/Lindholmen ble i forbindelse med veiprosjektet rundt Tverlandsbrua
opparbeidet til fulldyrket areal. Arealet har i 2 år vist seg til å bære gode avlinger på tross av
at det er bygd opp av tilførte masser. Dette vellykkede pilotprosjektet har vist at det er mulig å
bygge opp gode landbruksarealer til beste for den lokale matforsyningen. Når en så velger å gi
tillatelse til omdisponering av dette arealet på 16,3 dekar mot at landbruksarealet nordvest av
Løding skole på 4,3 dekar (23% av Lindholmen) blir bevart i et varig perspektiv, så kan en
ikke si annet enn at matproduksjon ikke blir verdsatt tilstrekkelig i Bodø. Saken blir ikke noe
bedre av at det ved brufoten pr i dag ligger et ferdig industriareal på 17-18 dekar som er tenkt
omgjort til oveflatedyrket LNF-område. Produktiviteten på dette arealet kan ikke
sammenlignes med fulldyrket areal. Det arbeides også med etablering av en ridebane på dette
arealet. Denne pluss adkomstveien til banen vil tredele arealet og føre til at matproduksjonen
nok en gang blir den tapende part. Vårt forslag er å etablere Coop med mer på steinfyllinga ut
mot havet og la Lindholmens 16,3 dekar bestå som fulldyrket LNF område.
Feltet med fritidsboliger som er godkjent i Skutvika sør av Godøynes bærer særs mange
likhetstrekk med hyttefeltet på Kvalnes som har blitt stoppet. Her må en dra noen paralleller
og se på nytt på konsekvensene for beitenæringen i en av kommunens mest aktive
landbruksbygder. Beiteareal og slåtteareal går varig tapt samt at det er stilt få eller ingen krav
til at utbygger eller «hyttebyen» skal stå ansvarlig for nødvendig gjerding mot utmark.
I forbindelse med «Ny by – Ny flyplass» - prosjektet har det ikke lyktes å få tall på hvor mye
dyrket areal som går tapt. Det bes om at i videre arbeidet med plan blir utredet hvor mye
dyrket areal som går tapt og at det samtidig utredes hvor og hvordan disse arealene skal
erstattes i form av nydyrking. Det bør som grunnleggende føring være at arealene erstattes der
det er for lite dyrket jord.
I en rekke reguleringsplaner har det vært bestemmelse at matjorda skulle tas vare på og brukes
til nydyrking eller jordforbedring. Dette har vist seg svært vanskelig å få gjennomført blant
annet fordi kommunen ikke setter hardt mot hardt. Dette må ligge som en kompromissløs
forutsetning i arealplan for ettertiden.
For tidligere omdisponerte arealer for eksempel enkelte skifter til rønvikjordene må disse
tilbake til LNF.
På norsia må det tas grep om deponiet i Ausvika slik at reguleringsplan sin bestemmelse om
at dette skal være dyrket jord blir gjennomført før det blir fylt opp så mye at dette blir
vanskelig å gjennomføre.
Videre bør kommunens areal ved skipshaugan ved Geitvågen settes av til nydyrking.

Landbruksnæringen bidrar med kvalitetsmat, arbeidsplasser og kulturlandskap til glede for
mange i kommunen. For å fortsette med dette må vi ha langsiktig forutsigbarhet i arealplanen
som ivaretar landbruksinteressene.

MVH

Lena Mikkelsen

Steinar Nordvik

Leder Skjerstad Bondelag

Leder Bodin Bondelag

Innspill til revisjon av Bodø kommunes arealplan – 2018-2022

Etablering av areal for kolonihage på eiendommen 127/4 på Fjære i
Kjerringøy. Viser til vedlagte kart der feltet er inntegnet og arealberegnet.
Arealet er klassifisert som uproduktiv skog i skogoglandskap.no
Innenfor arealet på 4,7 da skal det etableres 17 tomter for kolonihageboliger. I tilknytning til
kolonihageboligene skal det avsettes areal for dyrking av hageprodukter, potet, grønnsaker og
bær. Dyrkingen skal være økologisk og kjøp av tomter og boliger skal forplikte til å benytte
dyrkingsarealet. Tomtene tenkes organisert som selveiertomter.
Som det framgår av kartmaterialet er boligdelen knyttet til skrått terreng i Sjøhaugen.
Dyrkningsarealet ligger på sletta nedenfor Sjøhaugen. For å få godt dyrkningsareal planlegges
jordforsterkning av arealet.
Kolonihageanlegget skal ha en bærekraftig profil – med egenprodusert mat og med lavt
energibehov i anlegget.
Det skal legges vekt på at anlegget skal ha en terrengtilpasset byggestil og plassering.
Det presiseres at bygningene blir liggende langt over 100 meters grensen for avstand til sjøen.
Videre kan det det dokumenteres at det er inngått avtale med fylkesmannen der det presiseres at
nærhet til naturreservatet ikke skal hindre denne typer etablering på eiendommen.
Etableringen skal skje på eiendommens innmark og berører ikke eiendommens øvrig
dyrkningsareal.

Atkomst, parkering, vann, strøm, avløp og fiber.


Atkomst fra Fylkesvei 834 er inntegnet på kartet.
Det er en eksisterende godkjent atkomst fra RV-834. Det må søkes Statens vegvesen om
utvidet bruk av avkjørselen.
Det skal etableres en felles parkeringsplass slik tegnet inn på kartutsnittene.
Parkeringsplasser for gjester skal avsettes



Vanntilførsel fra Låter vannverk med tilknytningspunkt på i nærheten på 127/4



Strømtilførsel fra Nordlandsnett som har nett på Sjøhaugen. Linjene må garantert
forsterkes.



Avløpssystem dimensjoneres etter KLIF sine retningslinjer.



Signal bredbånd har allerede fiberforbindelse på Sjøhaugen. Fiberforbindelsen er bærer av
TV-signaler og bredbånds dataforbindelse. I tillegg til dette er det fasttelefonitjeneste.
Fiberpar og øvrig infrastruktur må forsterkes.

Bodø, 16. april 2016
Jahn Skille

SJØSIDEN KOLLONIHAGE

1

2
Dyrkingsareal

SJØSIDEN KOLLONIHAGE

3

Avkjørsel fra Fylkesvei-834

SJØSIDEN KOLLONIHAGE

4

Til Bodø kommune, byplanavdelingen

Innspill til revisjon av Bodø kommunes arealplan – 2018-2022

Etablering av areal for Campingplass på 127/4 på Fjære i Kjerringøy.
I tilknytning til vognplassene skal det etableres dyrkningsareal for dyrking av
potet, grønnsaker, bær og urter
Anlegget skal ha en grønn profil
Viser til vedlagte kart der feltet er inntegnet og med vognplasser angitt.
Vedlagte kart viser arealberegning og plassering av vognplassene. Arealet er
på driftsenhetens innmarksareal.
Arealet er klassifisert som uproduktiv skog i skogoglandskap.no
Innenfor arealet på 10,8 da skal det etableres 32 vognplasser. I tilknytning til vognplassene skal det
avsettes areal for dyrking av hageprodukter, potet, grønnsaker og bær. Dyrkingen skal være
økologisk og leie av vognplasser skal forplikte til å benytte dyrkingsarealet.
I tiknytning til campingplassen skal det bygges et servicebygg med sanitæranlegg og
servicefunksjoner.
Parkeringsplass skal etableres i tilknytning til campingplassen. Angitt på kartet.

Atkomst, parkering, vann, strøm, avløp og fiber.


Atkomst fra kommunal vei på Fjære - inntegnet på kartet. Parkeringsplass i anlegget



Vanntilførsel fra Låter vannverk. Hovedvannforsyning til Fjære passerer arealet



Strømtilførsel fra Nordlandsnett passerer anlegget. Linjene må forsterkes.



Avløpssystem dimensjoneres etter KLIF sine retningslinjer.



Signal bredbånd har allerede fiberforbindelse like ved arealet. Fiberforbindelsen er bærer
av TV-signaler og bredbånds dataforbindelse. I tillegg til dette er det fasttelefonitjeneste.
Fiberpar og øvrig infrastruktur må forsterkes.

Bodø, 16. april 2016
Jahn Skille, Parkveien 74B, 8005 Bodø
Mobil 900 18 786
jahn.skille@gmail.com

FJÆRE CAMPING
Atkomst
Servicebygg

Dyrkningsareal

Campingvogn/
Bobilplasser

KLASSIFISERING AV AREAL – SKOGOGLANDSKAP.NO – UPRODUKTIV SKOG

Innspill til revisjon av Bodø kommunes arealplan – 2018-2022

Etablering av hyttefelt/areal for fritidseiendommer på eiendommene 127/4
og 127/1 ved Strengen på Fjære. Viser til vedlagte kart der feltet er inntegnet
og arealberegnet.
Arealet er klassifisert som uproduktiv skog og skrinn fastmark i skogoglandskap.no
Innenfor arealet på ca 25 da skal det etableres 25 tomter for fritidseiendom. Tomtene tenkes
organisert som selveiertomter.

Vei, vann, strøm, avløp og fiber.






Atkomst fra Fylkesveg 834 er inntegnet på kartet.
Det tenkes å etablere veier til hver tomt med parkering på egen tomt.
Vanntilførsel fra Låter vannverk med tilknytningspunkt på Fjære
Tiltenkt felt krysses av høgspentlinje slik at det vil være gunstig å hente strømtilførsel til
eiendommene via trafo. Høgspentlinjen er inntegnet på kart.
Avløpssystem dimensjoneres etter KLIF sine retningslinjer.
Det vil være naturlig å trekke fiber til feltet i samme trase som vannledning fra Fjære, der
det er fibertilgang fra Signal

På Fjære er det ikke etablert noe hyttefelt eller areal for fritidseiendommer. Dette er det stort
behov for på Fjære.
Omsøk felt ligger i yttergrensen av Fjære og er ikke til hinder for allmenn ferdsel.

Bodø, 17. april 2016
Jahn Skille
Parkveien 74 B
8005 Bodø
Mobil 900 18 786
Jahn.skille@gmail.com

STRENGEN HYTEFELT
Avkjørsel
fra RV-834

Høyspentlinje

Kart fra skogoglandskap.no viser at klassifiseringen av feltene
er uproduktiv skog og skrinn fastmark
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Fra: Magne Sivertsen[sivertmagne@hotmail.com]
Dato: 17.04.2016 17:08:50
Til: Postmottak Bodø Kommune
Tittel: Innspill til arealplan, Saksnr 2015/5827

Hei
Jeg har noen innspill til arealplanen som er under utarbeidelse i disse tider.
Området som jeg tar for meg er Gnr 235 - Skjerstad.
Som gårdbruker på eiendommen 235,50 - driver jeg melke og kjøttprodusjon på storfe.
Utmarksbeite en viktig del av de ressursene jeg benytter til denne produsjonen, og i denne
sammenhengen er det viktig for meg å få synliggjort behovet for at utmarksområdene tilhørende
Gnr 235, ( dvs Bnr: 1,2,22,23,28,32,33,34,36,39,50 og 90.) blir forvaltet på en slik måte at det er
forenelig med å ha beitedyr i utmark. Noen viktige faktorer her er; Gjerde, øvrig infrastruktur - vei
osv... Dagens utmarksgjerde går sammenhengende i fra sydsiden av stedet og ender i Eirvika på
nordsiden, og er ca 4,5 km langt. Det er ikke gjennomførbart å ha beitedyr i utmaken her uten at
dette gjerdet er inntakt og derfor vil jeg påpeke viktigheten av at et tiltak som etableres i utmarken,
ikke må svekke effekten av gjerdet f.eks pga en vei eller lignende. Utbygger bør ha ansvar for at
det etableres tilstrekkelig gjerde.
Jeg mener det både av beitearealshensyn samt behovet for infrastruktur ved etablering av et tiltak,
tilsier at det i mange situasjoner er bedre å tillate etablering på innmark der det reduserer den
totale ulempen for landbruksprodusjonen. Dyrket mark har ikke lik kvalitet og produktivitet, og
derfor mener jeg at det bør utvises skjønn i større grad i spørsmålet om hvor vidt det kan bygges på
dyrket mark fremfor i utmark.
Det bør også tillates bygging av bolig og fritidsboliger i utkanten av dyrket mark, der det åpenbart
ikke medfører store driftsulemper for landbruksformål, f.eks en ny vei som deler av et jordstykke
slik at beitedyrene ikke kan beite fritt på begge sider av veien uten å måtte krysse den.
Gnr 235, Bnr 23 består i sin helhet av utmarksbeite. I dagens arealplan er dette området avsatt til
fritidsbebyggelse/hytter. På grunn beiteresurssen som området der inneholder, ønsker jeg at dette
området ikke utbygges og dermed forblir utmarksbeite. Om utbygging skulle bli aktuelt her er det
særdeles viktig at det utarbeides en helhetlig plan for et gjerde som hindrer at beitedyr kommer
seg ned på Fv 554, eller på områder de ikke skal være.
Det har siden 1960 vært tidvis store problemer med tamrein som trekker ned på innmarken på
skjerstad. De senere årene har denne problematikken eskalert i omfang og skaper stor irritasjon, og
skader også dyrka mark. Slik problemene har vært de siste 5 åra, er det en krevende oppgave å skal
drive et gårdsbruk under disse utfordringene. Mye av dette skyldes at reinen slippes på steder som
gjør at terrenget leder dem ned til skjerstad, samt at reinen ikke umiddelbart drives ut når den
oppsøker dyrket mark. Dialog med enkelte reineiere har vist seg å være umulig, og
reindriftsforvaltningen hos fylkesmannen er helt passiv til problemet. I beiteplanen som reindrifta
har utarbeidet er alt areal (både inn og utmark) definert som reinbeite, dette til tross for at det
ikke eksisterer en beiterett på innmarken.
Når arealplanen er ferdig og skal brukes i saksbehandling er det helt unaturlig at reindriften skal ha
stor påvirkning på spørsmål som omhandler innmarksområdet på Skjerstad.
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Att: Kristoffer Seivåg
postmottak@bodo.kommune.no
kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

OPPSTART
AV PLANARBEID
OGHØRINGAV PLANPROGRAM
– KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
2018-2030
Innspill
FortidsminneforeningenNordlandavdeling,Saltenlokallag,har gjennomgåttdokumenteneutlagt til
offentlig høring.
Planprogrammetomtaler «Klimaog miljø» på s. 13. Vi minner om at kulturvern er del av miljøvernet
og del av kulturbyen Bodø.Dette må inngåi dette avsnittet og forsterkes.
Bevaringsplan
Vi savnerbevaringsplanfor kommunenutenom sentrum og Rønvik.Det er viktig at dette arbeidet
blir gjennomførtog blir del av kommuneplanen.
Buffersoner
Vi viserogsåtil vår uttalelse 25.01.2015om sikring av fredede bygningerog anleggmed buffersonei
kulturminneplanen.
Frededeobjekter bør ha en sikringssone/buffersone
rundt objektet. Dette vil væreen
naturlig del av reguleringsplanen,enten detaljreguleringsplan,områdereguleringsplan
eller
kommunedelplan/kommuneplanen.Buffersonenvil defineressom en egenhensynssone
med reguleringsbestemmelser.
Vi minner om at kommunenhar et eget ansvarfor å f ølgeopp de fredede objekteneinnen
kommunen.Denenklestemåten er å etablere buffersoner. Dette må inngåi det påbegynte
arbeidet med kommunedelplanenfor bevaring,og bør følgesopp i detaljreguleringsplanert.
Bodøkan værestolt av å ha en rekke frededebygninger og anlegginnen kommunen.Dissemå følges
opp med sikringog buffersone.Her vil vi minne om de automatiskfredede bygningeneog i særlig
grad rorbuer på Givær,stabbur og naust i Misværog stabburpå Ljønes.
Bodin gård
Vi vil ogsåkonkret peke på manglendesikringav Bodin gård. Rønviksykehusinngår i egen
detaljreguleringsplan.Sykehusbygningene
er fredet. I reguleringsplanener det medtatt en

buffersonesom angir hvor nært nye bygningerkan oppføres,og hvilkenhøyde,bl.a. Men
reguleringsplanener begrensettil sykehuseteiendom.
Reguleringsplanen
for Rønviksykehusomfatter ikke Bodingård fordi gårdenikke inngår i sykehuset
eiendom,men eiesav Bodøkommune.Gårdsanleggetvar en del av sykehusanlegget
og skulleklart
vært fredet. Men i mangelav fredning må Bodøkommune reguleregårdsanleggettil bevaring,
hensynssone.Det må, som del av en slik reguleringsplan medtasen buffersonefor gårdsanlegget.
Dette vil bidra til å sikre gårdsanleggetmot den nært foreståendeutbyggingenav Rønvikjordene.
***
For øvrig viser vi til vår uttalelse 15.08.2014i forbindelsemed høringav deler av kommuneplanens
arealdel2014 – 2026.Punkteneder er stadigaktuelle.

Med hilsen
For FortidsminneforeningenSaltenlokallagav Nordland avdeling

GisleJakhelln
Antikvariskutvalg
Kopi:
Kulturminneri Nordland,Kultur- og miljøavdelingen, Nordlandfylkeskommune
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REF.

Sanna Hanem Kavli, +47 78 47 40 35
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Almmut go valddát

Innspill
arealdel

til planarbeid

og høring

av planprogram

BEAIVI/DATO
15.04.2016

oktavuoda /Oppgis ved henvendelse

- kommuneplanens

2018-2030

Vi viser til deres brev datert 16.02.2016 angående oppstart av arbeidet med kommuneplanens
arealdel for Bodø kommune.
1)

Sametingets rolle i planlegging

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig
perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-O6-27-71, Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv, jf. §31c). Denne bestemmelsen

utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved

tolkning av lovens øvrige bestemmelser.
Sametinget har ansvar for å veilede kommuner,

Fylkeskommuner

og andre i planleggingen

etter Plan- og bygningsloven, når den berører saker av betydning for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer også
en rett til innsigelse til arealplaner og en rett til å bringe regionale planer inn for
departementet dersom saker ved vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse
ikke er tilstrekkelig ivaretatt, jf. § 5-4 og 8-4.
For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor
planmyndighetene, har Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder for sikring av
naturgrunnlaget

for samisk kultur, næringsutøvelse

og samfunnsliv ved planlegging etter plan

og bygningsIoven(plandelen)." Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i
planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og
er relevant i forbindelse med kommunal planlegging.
Sametinget anmoder Bodø kommune å ta hjelp i Sametingets planveileder i det videre
arbeidet. Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets nettsider:
wwwsametingetho/dokumenter,

under overskriften «Veiledere og retningslinjer».

2)

Innspill til planprogrammet

Fokustema

Vi ser det som positivt at det i under fokustemaet

Landbruks—, natur— og friluftsområder

reindriftsområder

skal følge opp innsigelsen fra Sametinget i

(LNFR) står at kommuneplanen

forrige rullering om å sikre samisk nærings- og kulturutøvelse.
opp og viser til planveileder

kapittel 5 Hensyn å ta iforhold

Vi forventer

samt

at dette blir fulgt

til samisk kultur og kapittel 6

Hensyn å ta i forhold til samisk næríngsutøve/se og ressursbruk. Dette gjelder også for
fokusområdet

Sjøareal og vi viser her til kapittel 6.1 og 6.2 i planveilederen

om arealbruk i

samiske kyst- og fjordområder.
Konsekvensvurderinger
-

av arealinnspill

Samisk kultur,

næringsutøvelse

og samfunnsliv

Det er positivt at samisk natur-, nærings og kulturgrunnlag

står som eget punkt og at samlede

virkninger av planer og tiltak innenfor reinbeitedistriktene

skal vurderes.

-

Kulturminner

Sametinget er forvaltningsmyndighet

for samiske kulturminner.

ivaretas på en god måte i kommunale

kulturminner

plansaksbehandling.
kulturminner

Vi vil påpeke at kulturminner

Det er viktig at samiske

planer og i kommunens
og kulturmiljø

gjelder også samiske

og vi ber om at dette blir inkludert i punktet kulturminner

og kulturmiljø.

Det er registrert mange automatisk fredede, samiske kulturminner

i kommunen.

Registreringene er fortsatt mangelfulle,

noen systematiske

og det er ikke gjennomført

undersøkelser rettet mot samiske kulturminner
Samiske kulturminner

etterlater

i Bodø kommune.

få synlige spor, gror fort ned, og er til tider svært vanskelige å

påvise. I dag kan stedsnavn ofte være det eneste synlige vitnesbyrd om samisk tilstedeværelse
i et område. Derfor utgjør de kjente kulturminnene
kulturminnebestanden.
samiske

kulturminner

automatisk

Vi anser potensialet
i kommunen

sannsynligvis kun en liten del av den totale

for nye funn av hittil ukjente automatisk

for stort.

Alle samiske

kulturminner

freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner

fredete

eldre enn 100 år er

(Kulturminneloven)

§4

annet Iedd.
3)

Medvirkning

I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen à "sikre medvirkning
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging".
bokstav e) understreker
reel medvirkning
interesser

Også Sametingets planveileder, kapittel 4. i

at de som legger frem planer bør "iverksette

der siktemålet er å oppnå informert

og lokalsamfunn,

Sametinget ser medvirkning

herunder

samiske

aktive tiltak for å sikre

samtykke fra direkte berørte samiske

barn".

fra samiske interesser som viktig og verdifullt

Samiske interesser og lokalsamfunn

vil kunne være reinbeitedistrikt

i planarbeid.

eller siida, bygdelag,

utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner.
kultursentre,

dokumentasjonsarbeid
sammenheng.

Samiske

museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt
av tradisjonell

Medvirkning

og samarbeid fra slike institusjoner

Når det gjelder reindriftsnæringen,
kommuneplanarbeidet

kunnskap som vil kunne være relevant i denne

og for reindriftsnæringen

utarbeidelse av kommuneplanens

vil derfor kunne være nyttig.

ser vi av erfaring at det er verdifullt

både av hensyn til

at det er god dialog partene mellom ved

arealdel. Dialog kan i mange tilfeller gjøre at man kan finne

2

fram til felles gode løsninger, og hindre at planen bidrar til å vedlikeholde,

utvikle eller skape

unødige konflikter.
Sametinget anmoder kommunen

om å kjøre planprosessen videre i tett dialog med reindrifta

og andre samiske interesser som er tilstede i kommunen

og om å få fram tradisjonell

samisk

kunnskap gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den
forskningsbaserte

kunnskapen i det videre arbeidet.

Dearvvuodaiguin/Med

hilsen

‘:‘hJ;,wr~c~ \-\.(.Lru.w\
Elina Hakala
fágajodiheaddji/fagleder

Sanna Hanem Kavli
Ráddeaddi/Ràdgiver
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Bodø kommune
Byplankontoret
Postboks 319
8001 Bodø
Sendeskun digitalt til postmottak@bodo.kommune.no
Samt til mats.marthinussen@bodo.kommune.no
Gjelder: arkivsaksnr. 2015 / 5827
Kopi:
Bodø Gårdeierforening, Styret
Nord Universitet, sentral ledelse
Bodø, 17. april 2016
Høringsinnspill

til planarbeid

og høring av planprogram

KPA 2018 -2030

Bodø Næringsforum (BNF)er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets
rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling, og er en pådrivere for et
konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv i Bodøregionen. BNFønsker å samhandle med Bodø
kommune for å skape best mulig rammebetingelser, slik at det leggestil rette for økt verdiskaping av
vårt lokale og regionale næringsliv.
Bodø Næringsforum har i sin visjon at vi ønsker utvikling av byen og regionen , og vi har følgende
sentrale problemsstillinger vi ber ivaretatt i denne planarbeidet .
Helhetlig kartlegging

av a realer til fiskeri næring og oppdrett

Bodø er historisk tuftet på fiskeindustrien og havbruk er i økende grad til sted i vårt omla nd. Vi
ber om at det gjøres en helhetlig analyse av tilgang på areal til begge industriene. Både i Bodø
Havn (indre og ytre havn ) og i andre sjøarealer kommunen måtte ha.
Vi stiller følgende spørsmål:
Er arealtilgangen tilfredsstillende? Er det ledige areal eller mulige nye arealer som kan unyttes til
denne typen industri? Er det arealknapphet? Og er denne eventuelle arealknappheten
begrensende for næringenes verdiskaping i kommunen og regionen?

BodøNæringsforum, Postboks1053,8001Bodø
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Org.nr.976 726 375

Vi minner samtidig om at oppdrett/havbruk er en svært innovativ bransje som stadig utvikler
seg, og at utviklingen sannsynligvis skjer i større fart enn hvor lenge en kommuneplans arealdel
varer. Det vi kjenner til av «oppdrett» i dag vil sannsynligvis i løpt av kort tid ikke være det
samme. Vi tenker her at oppdrett av laks sannsynligvis vil fortsette, men at det vil komme nye
typer av oppdrett. Eksempelvis er tang og tare er helt i startgropen og at denne typen oppdrett
har mindre miljøulemper. Ergo må det gjøres plass til denne typen oppdrett i kommuneplans
arealdel. Det er viktig at oppdrett av laks ikke blokkerer for annen type oppdrett.
Helhetlig kartlegging og plan for parkering
Vi registrerer at ordet «parkering» har vært oppe til politisk behandling i svært mange saker til
behandling i Bystyret. BNF har også hatt dette på sakskartet i mange anledninger i årenes løp.
Vår konklusjon er at dette en utfordring som har vart alt for lenge og har i stor grad bidratt til
uforutsigbare rammevilkår for arbeids- og næringsliv.
Vi registrerer også at vi de siste årene har nærmet oss dette problemet ideologisk, verktøyet for
beslutninger har vært basert på synsing, og dermed fått større plass i dialogen enn fakta. Det
samme gjelder kollektivtransporten.
Det bør tallfestes i større grad sysselsatte i bykjernen (offentlig og privat). Det må tallfestes antall
leiligheter i dag og tilrettelegging av leiligheter for morgendagen. Det må også tas høyde for at
leiligheter vil ha behov for gjesteparkeringer, og ergo behov for parkering også kveldstid.
Vi stiller med dette en meget tydelig henstilling at Bodø kommune utfører analyser som tar
dialogen ut av en «føleri-debatt» og inn i en faktabasert tilnærming til denne utfordringen.
BNF er i alt positive til at biler flyttes under bakken, og man får dermed tatt bort visuelt støy i
bybildet. Dette kan berike befolkningens opplevelse og trygge flater som kan brukes av gående
og barnefamilier – i bykjernen. Dette kan også bidra til at bykjernen oppleves som et trygt sted å
bosette seg – også for barnefamilier.
I og med at kommunen er en «tilrettelegger» er vi også opptatt av at eksisterende offentlige
parkeringsplasser blir erstattet, og da gjerne under bakken eller i parkeringshus. Vi anser det
som helt uaktuelt at offentlige parkeringsplasser ikke blir erstattet i kommunal regi, og anser det
som et svært negativt signal til næringslivet viss offentlige parkeringsplasser tas bort og ikke
erstattes.
Bodøs geografiske beliggenhet og utforming er noe man ikke kan sammenlikne med andre byer
og «båndbyen» Bodø må finne sin egen løsning på parkeringsutfordringene. I «båndbyen» Bodø,
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så er bil så vidt vi kjenner til et nødvendig framkomstmiddel – nå og i fremtiden. Både med
hensyn på familielogistikk, men også når det gjelder arbeidsflyten i næringslivet og arbeidslivet.
Det må legges til grunn en helhetlig behovskartlegging og utregning i sammenheng med
parkering. Denne må baseres på antall innbyggere i dag, næringslivets struktur, hvor folk bor og
antall innbyggere i de neste 10 årene, samt hvor disse skal bo de neste 10 årene. Håndteringen
av «Ny by-Ny Flyplass» er enda så langt frem i tid for både næringsetablering og boligbebyggelse
at dette kan ikke tas hensyn til i denne analysen.
I tillegg må det en større analyse på dagens bruk og parkeringsbehov gjennomføres. Over et
større antall dager og over hele året – slik at sammenlikningsgrunnlaget blir reelt. Denne
analysen må i større grad involvere sikrede tall fra private parkeringsanlegg (både oppå og under
bakken). Dette må sees i lys av økt antall og tilrettelegging av leiligheter og hotell i bykjernen. I
tillegg til at det må tallfestes nye tall på ÅDT inn og ut av bykjernen. Bodø kommune må også
gjøre en spesifikk analyse på parkeringsbehov tilknyttet behov for offentlig parkering (NLSH,
NAV, Luftfartstilsynet og eventuelt fremtidige offentlige parkeringsbehov i bykjernen).
I lys av dette, samt det store antallet kommunale parkeringsplasser som har blitt tatt bort (de blir
erstattet, men tiden i mellom er for lang), samtidig som det har blitt lagt politiske føringer som
har endret seg ber vi om at det i kommende plan legges forutsigbare planer for parkering.
Planer som baserer seg på reell etterspørsel og reelle og forutsigbare løsninger.
Med et økende antall EL-biler i både Bodø og landet må dette være tas hensyn til og være
håndterbart innenfor føringene til lavutslippssamfunnet, en bærekraftig byutvikling og et
levende bysentrum.
Vurdere og finne realiserbare parkeringsanlegg
Anna Benoni-parken bør igjen komme opp som et reelt alternativ for parkering. Den bør
defineres som realiserbar i den kommende KPA-perioden, og vil stå i stil med Kvartal 99 som
også ligger i bykjernens ytterpunkt. Ergo vil man «ramme» inn bykjernen med to parkeringshus,
og legge opp til at besøkende og gjester skal gå fra disse og inn til bykjernen.
Helhetlig kartlegging av handel
Vi ber at det gjøres kartlegging av handelsomsetning i hele Bodø kommune. Som innenfor
parkering har beslutninger har vært basert på for mye «synsing» og for lite fakta.
Vi stiller med dette en meget tydelig henstilling at Bodø kommune utfører analyser som tar
dialogen ut av en «føleri-debatt» og inn i en faktabasert tilnærming til denne utfordringen.

Bodø Næringsforum, Postboks 1053, 8001 Bodø
Mobil: 95 20 60 04 – post@bnf.no – www.bnf.no
Org.nr. 976 726 375

Bodø kommune har vedtatt i forrige og eksisterende KPA at bykjernen skal være «hovedsentrum
for handel», og at Stormyra skal være avlastning til bykjerna hva gjelder handel.
Til tross for denne planen ser vi at det gjennom politiske vedtak skapes ulike rammevilkår i lys av
dette. Bykjernen har i tillegg utfordringer som fasadevern, vern, fjerning av parkeringsplasser,
graving & stenging, busstraseer, endring av enveiskjørte gater. Bare for å nevne noe.
Bodø Næringsforum stiller seg positiv til å hjelpe Bodø kommune med adgang til våre
medlemmer for å hente ut tall og fakta. Vi ønsker samtidig at det gjøres historiske analyser på
konkurser med adresse i bykjernen innen handel, service og privat tjenesteyting.
En analyse på parkering og en analyse på omsetningskartlegging vil bidra til at både politikere og
næringslivet kan unngå å måtte dobbelt kommunisere i mediebildet. I dag må man
kommunisere at bykjernen går godt slik at man oppleves som attraktiv å besøke/handle/bruke.
Samtidig må man kommunisere at det er for lite parkeringsplasser. Dette kommunikasjonsbildet
er utfordrende, og kan bidra til at konkurransevridningen blir negativ for bykjernen.
Fortetting og byutvikling
Vi mener generelt at Bodø kommune må opprettholde høydene slik som i eksisterende KPA, og
at dette må opprettholdes i nye byutviklingsområder.
Visuell identitet i bykjernen
Det må rettes et helt nytt lys på hvordan Bodøs gågate ser ut. Gågaten har nå en hel gate fra
«Havørnparken» og helt ned til Molorota. Det er en visuell helhet fra Glasshuset og ned mot
sjøen.
Det mangler en helhetlig plan fra Glasshuset og helt opp mot «Havørnparken».
Dette byrommet trenger revitalisering og nytt innhold. Vi ser for oss at det må være en type
innhold som innbyr til aktivitet. Paviljongene må vurderes, det samme må ulike blomsterkasser.
Ny belysning må også vurderes. Den generelle infrastrukturen må også sees på (EL, VA etc.)
Blomsterkassen på Torget har vist seg mange ganger å blokkere for at Torget kan tas i bruk. Vi vil
derfor oppfordre på det sterkeste at dette tas bort og erstattes av beplantning på annet vis slik
at Torget igjen kan brukes til Torghandel og fremstå som en møteplass og et sted å oppholde
seg.
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Det trengs at man ser en visuell sammenheng og åpenhet i dette byrommet. Dette kan også
sees i sammenheng med Byplans prosjekt «Storgataprosjektet», som ser på arkitekturen til
bygårdene i området. Infrastrukturen på Torget må også oppgraderes.

Med vennlig hilsen
Bodø Næringsforum

Mariann Meby, Direktør
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Navn
Adresse
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Innspill/merknad/uttalelse

Legg ved filer
IP-adresse
Dato

Nils Bj rnar Nilsen
Bamseveien 49 8029 BOD

2015/5827
Endring av form l for bebyggelsen i Misten. Jeg mener at
planform lene for de enkelte omr der i kommuneplanens
arealdel skal i st rst mulig tilsvare bruken av omr det eller
planlagt bruk av omr det. I dag er hele Misten regulert som
LNFR-omr de. Det er i dag ingen aktive g rdsbruk i Misten.
En del av gnr 129 bnr 2 og 4 som er p sj siden av FV 834
utleid til en g rdbruker p Fj re. Utover dette er det i dag
ingen landbruksaktivitet. Den opprinnelige bebyggelsen i Misten
besto av 4 sm g rdsbruk. Siste g rdsbruk med husdyr ble
nedlagt i slutten p 1980 tallet. I ettertid er det etablert 4
fritidsboliger og 1 bolighus i Misten. Av de opprinnelige husene
brukes de fleste som fritidsboliger. Ut fra at det er ingen aktive
g rdsbruk i Misten og bebyggelsen brukes til boliger og
fritidsbebyggelse mener jeg at omr det m avsettes til
boligomr de i kommuneplanens arealdel slik at form let er i
tr d med bruken av omr det. Omr det utenfor det markerte
omr det p vedlagt kartskisse opprettholdes i samsvar med
gjeldende kommuneplan. Med hilsen Nils Bj rnar Nilsen
Avgensning sm husbebyggelse.pdf
2016-04-18 18:34:28
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Asbjørn Vågan
Vågan
8050 TVERLANDET

den, 15. april 2016.

Bodø Kommune
Postboks

319

8001 BODØ

Innspill

til planprogram.

Kommuneplanens

2018 - 2030

arealdel

Det vises til høring av Kommuneplanens

arealdel 2018 - 2030 hvor det ønskes innspill til

planprogrammet.
Det oppgis det er særlig følgende

ø

Sentrale problemstillinger

ø

Kartleggings-

områder

det ønskes tilbakemelding

på:

som bør utredes i planarbeidet

og utredningsbehov

lnnhold i ny plan
ø

Konkrete

ø

Forslag til nye planbestemmelser

ø

Prinsipper

ø

Ny kunnskap om interessekonflikter

I forbindelse

forslag til ny arealbruk

for framtidig

utvikling

eller endring av planbestemmelse
og arealbruk

med eksisterende

med høring i 2013 av Kommuneplanens

februar 2013 en høringsuttalelse.

i gjeldende plan

arealbruk

arealdel 2014 - 2025 gav jeg den 26.

Ved høring i 2014 av Kommuneplanens

arealdel 2014 -

2026 gav jeg 20. mars 2014 en ny høringsuttalelse.
Sentrale

elementer

i begge mine høringsuttalelser

arealer til matproduksjon
fremtidig

omdisponeres

er interessekonflikten

til fritidsboliger,

arealbruk, samt de landbruksmessige

er behov for

uten å ta hensyn til nåværende - og
for Kommuneplanens

ubebygd. Dette gjelder spesielt områder for fritidsboliger
gjennom

flere rulleringer,

opp mot andre arealinteresser

arealdel

i Bodø kommune skal bevares.» Det står videre at «Det

â vurdere alle eksisterende områder avsatt til fritidsboliger

kommuneplanen

når

rettigheter.

Bodø Kommune har på side 12 i «Forslag til planprogram
2018 - 2030» slått fast at «Matjorda

som oppstår

som fortsatt

er

som har vært avsatt i

og hvor det er behov for å gjøre nye vurderinger

og ny kunnskap om naturfare.»

Til: Bodø Kommune, Pb. 319, 8001 BODØ
15. april 2016.

Fra: Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET
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Begge mine tidligere
skogbruk og beitebruk
fritidsbebyggelse

høringsuttalelser

på innmark og utmark, og omfatter

i plankart

bebygd med fritidsboliger;
tilbake

områdene

ved landbruk,

H28 og H29 avsatt til

til Kommuneplanen.

Jeg har i mine høringsuttalelser
-- klassifiseres

gjør rede for våre historiske rettigheter

gjort rede for at områdene

H28 og H29, som i dag ikke er

--

til LNF-2/LNFR-områder,

Jfr. mitt brev av 20. mars 2014, spesielt

Begge disse høringsuttalelsene

for produksjon

av mat, i dag og i fremtiden.

pkt. 2, 3 og 4.

med vedlegg opprettholdes

og fremmes på nytt i denne

høringen.

Vedlegg 1: Brev av 26. februar 2013 med vedlegg: «Revisjon av kommuneplanens

arealdel

for Bodø Kommune 2014 - 2025.»
Vedlegg 2: Brev av 20. mars 2014: «Kommuneplanens

arealdel 2014 - 2026.»

Med hilsen

/íâáíåfn

W53”/fl

Til: Bodø Kommune, Pb. 319, 8001 BODØ
15. april 2016.

Fra: Asbjørn

Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET

I

1

$2
Asbjørn

Vågan

æ

N

Vågan

3050 TVERLANDET

den, 26. februar 2013.

Bodø kommune
Postboks

319

8001 BODØ

REVISJON AV KOMMUNEPLANENS

AREALDEL FOR BODØ KOMMUNE

Mitt

arealdel

utgangspunkt

er kommunens

2014 - 2025

2009 - 2021, kort planbeskrivelse

og kart gjeldende

vÅGAN GNR 115 I aooø KOMMUNE.
Jeg tar historiske

skille med Norges avslutning

på Katolisismens

lære og innføring

av Luthers

Protestantiske lære, Reformasjonen i år 1536.
Den Katolske kirkes landarealer ble i Norge overført til «Misjonsfondet».
til kjøpere av Iandbruksmark.
År 1865 kjøpte
I kjøpsavtalen

min oldefar

Hans Kristian

påla Misjonsfondet

År 1869 ble det holdt offentlig

Kristensen

kjøper
utskifte

«Gaarden

Hans Kristian

Vaagan, MN. 114/68

Kristensen

etter forlangende

Landarealene skulle selges

i Skjærstad».

á besørge utskifte.

av selveier

Hans Kristian

Kristensen.

/. /zawcgy ff/

Utskiftníngen gir rett til havnegang (beitebruk), veger til alle formål, - på inn- og utmark, - fra sjø til
fjell, - for folk og dyr, -fra vest til øst og nord til syd i Vågan.
Fra Utskiftningsprotokollen

siteres flere servitutter:

«Alle Parter have fælles Rettighederi
Tarestrand,

Tørfiskbergene,

Forhold

Slibsteinsbrud,

til lordpartenes

Størrelse

Mølle i Gaardselven». Vedlagt følger første side av utskiftningen
Misjonsfondets

tilgrensende

oppsittere

og husmenn

holde stor- og småfe samt dyrke poteter
I dag er deler av disse eiendommers

i Landslotsret,

Lertag i Fjæren og Sandtag likeledes

dyrkede-,

1869.

fikk med utskiftningen

mv. I utmarken
dyrkbare

Tang- og

i Fjæren, samt Ret til

sin innmark

hadde de havnegang
mark og utmark

der de kunne

på hver sin eiendom.

bit-for-bit

splittet

opp, solgt

og benyttet til hytter og fritidshus.
Hele
Marken

Vågans

landareal,

utmark

må ikke oppstykkes,

og innmark,

omreguleres

Til: Bodø kommune, Pb. 319, 8001 BODØ
26.02.2013.

er å betegne

eller ødelegges

som viktige
for fremtiden

landbruksarealer.
lik det nå gjøres.

Fra: Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET.
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Vågan,

GNR 115, grenser fra Trollhammeren

i Vågsbotn ved tidligere

kommunegrense

mellom

Skjerstad og Bodin i vest, og går langs fjorden til Lille Oteråga grense Mjønes, GNR 114, i øst.
Grense i øst fra Lille Oteråga i Nord-Nord-Østlig
kommunegrense

retning opp på høyfjell til møte med tidligere

Skjerstad - Bodin og følger den tilbake til Trollhammeren

Vågans areal og utstrekning

er i dag det samme som ved utskiftningen

i Vågsbotn.

i 1869.

i Kommuneplanens arealdel 2009-2021 vises Vågans landarealer med områdenummer H28, H29,
LNF-2 og det gule området

frem til lille Oteråga, ved omlag H34. Vedlegg 2 kartutsnitt

skravert.

Hans Kristian Kristensen sin utmark og innmark er ved bruk av det samme kartutsnittet; ~ hele H28,
vestre deler av H29, LNF 2 og det gule omrâdet

,

frem til noe vest for Forsvarets Operative

Hovedkvarter, eksklusiv de utgåtte eiendommer ved utskifte 1869.
Hans Kristian Kristensen sin eiendom
felles havnegang og de servitutter

er nå delt i fem landbruksenheter,

som beskrevet

idet offentlige

hvor alle har fått den samme

utskifte i

1869.

Enopprettholdelse av områdene H28 og H29, avsatt til fritidsbebyggelse,vil innebære en krenkelse
av våre servitutter.

Annen viktig landbruksvirksomhet

og aktiviteter

i området:

har i uminnelige tider beitet på landbruksarealene i Vågan. Reindriftsloven stadfester denne
rett til beite i vinterhalvåret. Reindriftsnæringen er også å betegne innunder landbruksbegrepet.
Vågsbotn er et knutepunkt for utøvelse av reindriften med hensyn til trekk og samling i reingjerde for
Reinen

merking og transport.

Elgen har sitt habitat på innmark og utmark i Vågan, de tilgrensende landbruksarealer på Holand,
Naurstad og ned til Øyjorda. Spesielt er myrområdene som omkranser Vågsbotn viktige
beiteområder

og her får elgen ro til reproduksjon.

l område Vågsbotn utøves en aktiv elgjakt og

forvaltning av elgstammen i området.
Det

pågår

tettsted.

i dag et arbeid med planprosess for fastsetting av Kommunedelplan

Sikring av gjennomgående

frilufts- og rekreasjonsområder

grøntområder

for Tverlandet

mellom marka og strandsonen,

samt sikring av

er noen av prinsippene for utvikling og arealbruk som utredes i

Kommunedelplan for Tverlandet.

/- I/zcue/7

Vågsbotn har en umiddelbar nærhet til Tverlandet, og er i dag et viktig område for friluftsliv og
rekreasjon for innbyggerne

på Tverlandet

og omegn. En etablering

av fritidsbebyggelse

i Vågsbotn vil

frata Tverlandets innbyggere muligheten for å drive et aktivt friluftsliv i et område i umiddelbar
nærhet í fremtiden.
Et annet

prinsipp for utvikling og arealbruk

i Kommunedelplan

for Tverlandet

er å sikre naturmiljø

og kulturminner. Vågan har hatt bosetting fra førhistorisk tid. Det er helleristninger øst for H34 og
gravplasser med tufter i H29. Dette er kulturminner i Saltenområdet som bør tas vare på.

Til: Bodø kommune,
26.02.2013.

Pb. 319, 8001

BODØ

Fra: Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET.

- Ersvika, Godøynes, Øyjorda, Naurstad og Holand er i Kommuneplanens

Qnrådet,

dcfinert som LNF-2. Vågans Iandareal grenser til dette området,
som disse områdene,

bbtoper

og samsvarer med definísjonen

arealdel

har den samme topografi og
av LNF-2.

LllF-2 er i Planbeskrivelse til Kommuneplanens Arealdel klassifisert som områder med vesentlige
LNF-Z-områdene skal verne verdiene i disse områdene
lawdbruks- og/eller kulturlandskapsverdier.
rmt bit-for-bit-utbygging

og tiltak som fører til vesentlig ulempe for landbruket.

El opprettholdelse av områdene H28 og H29, avsatt til fritidsbebyggelse, vil bryte med disse
bestemmelsene, forhindre en helhetlig forvaltning i tråd med det ovenfornevnte, og innebære en
kænkelse av våre servitutter for fremtiden.

Slutning
1) Som etterkommer og rettighetshaver etter Hans Kristian Kristensen gis det ikke avkall på
servituttene.

2)

Klassifiseringenav områdene H28 og H29 avsatt til fritidsbebyggelse i plankartet må
oppheves, og klassifiseres som LNF-2.

3)

Hele Vågan, GNR 115, klassifiseressom LNF-2 i den reviderte Bodø kommunes arealplan
2014 - 2025.

Med hilsen

f

Aibjørn Vågan

/ i/wflflffA1
Vedlegg:

av 1869.

1. Første side av utskiftningen

2. Kartutsnitt med påtegning.
3. lnnspillskjema

Mn lokalkunnskap

Til Bodø kommune,
26.02.2013.

om ny/endret

arealbruk for revisjon av kommuneplanens

står til disposisjon.

Pb. 319, 8001 BODØ

Fra: Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET.

arealdel.
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AREALDEL
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skjemaet
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benyttes

nye utbyggingsområder.

FOR

av grunneiere

eller

andre

som planlegger

endret

Skjemaet fylles ut og sendes til: Bodø kommune,

arealbruk

eller

som

_

har innspill

_
t1l
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Postboks 319, 8001 Bodø, eller til /

å.
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Alle forslag som kommer inn vil bli vurdert i arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel. Det at et
innspill blir vurdert er imidlertid ikke det samme som at innspillet vil bli lagt inn i nytt forslag til kommuneplan.
Ettersom kommuneplanen
er en grovmasket oversiktsplan,
gjelder ikke de samme regler om varsel av berørte
parter (grunneiere),
slik som feks. ved reguleringsplanarbeid.
lnnspill på ny arealbruk skal kun omfatte større
eiendommer
eller flere mindre eiendommer
samlet.
Arealinnspill

for følgende

forhold:

Hva arealet er avsatt til i gjeldende arealplan og hva arealet brukes til.
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3.
4.
5.

Beliggenhet,
størrelse,
Type arealer som blir
Adkomstløsninger
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6.

Det må legges ved kartutsnitt som viser arealet og gir informasjon om gârds- og bruksnummer.
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F
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Kartutsnitt

Underskrifl

kan lastes ned fra Bodø kommunes

í
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nettside

eller det kan sendes

til tiltakshaver

l/éaáéejy

på forespørsel.
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Asbjørn

Vågan

Vågan

8050 TVERLANDET

den, 20-03-2014.

BODØ
KOMMUNE

Bodø kommune
Postboks

319

8001 BODØ

Z l MAR ml'
R53 kopi bemftes".

KOMMUNEPLANENS

\Z‘.

AREALDEL 2014-2026

Det vises til Planbeskrivelse

til høring for Kommuneplanens

arealdel

2014 - 2026.

I kapittel 7 under «innkomne innspill» kommenteres høringsuttalelsene.
I punkt 40 i høringsmatrisen kommenteres min høringsuttalelse av 26.02.2013 følgende:
«Tatt til vurdering,

men blir ikke fulgt opp i denne revisjonen av kommuneplanen.

Det skal videre jobbes
Jeg opprettholder

med â gjennomgå

min tidligere

Jordvern

må stå sterkt

Det må ikke tillates

omdisponering

utbygging

Restriksjonene
til «næring»,

som strider mot formålet

landbruk med produksjon

i Jordlova

med kjerneområder

en

og Hensynssone for

innen jord og skog.

Punktene 2,3 og 4 under gjelder også for områdene

Dyrket-

må følges strengt.

-for så at det senere foretas

H28 og H29, i Kommuneplanens

z. VM1177 «W

arealdel 2009 - 2021:
2.

med vedlegg.

for bygda Vågan Gnr. 115:

i arealplanen.

fiktiv

avsatt til fritidsbebyggelse»

i brev av 26.02.2013,

høringsuttalelse

Jeg har i tillegg følgende kommentarer
1.

områdene

og dyrkbare

arealer,

H28, må ikke skusles bort til hytter/bolighus/

fritidshus.

Dyrkbare arealer, H28, må ivaretas/bevares for fremtidig oppdyrking til dyrket mark.
Godt beiteland er i H28 på de dyrkbare arealer.
3.

Roven og Enge i H29 var dyrket

mark, -ble tatt i bruk til hytter/fritidshus.

Restene av dyrket mark i H29 høstes fortsatt.
jordbær,

poteter,

grønnsaker

og gress/høy.

Tidligere ble marka brukt til å dyrke
Område

H29 må ikke belastes

med mer

utbygging.

For utbygd areal i H29 ble det ikke tatt hensyn til historisk tid; Jern- og Steinalder.
Arkeologisk

utgravninger

ikke utført.

Tidligere

eier av Roven sendte

historisk

funn til

Tromsø museum. Bodø kommune var godt informert.

Til Bodø
Kommtlne,
Péétbdks
319A,>8O‘(T)1j
l3l0DØ.
Fra Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET.

n20.03.2014.

Side 1

4. BygdaVågan Gnr.115 mener jeg er LNFR(tidl. LNF-2) område i sin helhet. Alle
områder som er egnet til nåværende
og fremtidig Iandbruksdrift
skal markeres som
kjerneområder
for landbruk og skal tas med i Hensynssone
landbruk i Temakart 1.
Hele Vågans
landbruksarealer.

utmark

Dette

og innmark,

innebærer

er å betegne

at hele Vågan,

på Reitan, skal tas med i Hensynssone

Forsvaret
område

Iandareal,

på kart som vedlegg

som viktige

inkludert

landbruk

i nord, sjøen i sør,
mellom Skjerstad og

til 116 i Vågsbotn.

Vedlegg til dette brevet er min tidligere høringsuttalelse
kart (vedlegg

H28, H29 og til

1, (se skravert

2 til mitt brev av 26.02.2013.

Dyrket- og dyrkbare arealer avgrenses naturlig av Jernbanen
Forsvaret/Mjønes
Gnr. 114 i øst og tidligere kommunegrense
Bodin i vest Gnr. 70,71,72

områdene

i Temakart

\.ä
i brev av 26.02.2013 (vedlegg 1), og

2).

å?

V

å

Med hilsen

fíétlfrn

får/í”
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Til Bodø Kommune, Postboks 310, 8001 BOIØDIØ. i
Fra Asbjørn Vågan, Vågan, 8050 TVERLANDET.

20.03.2014.
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Saltdal kommune
Enhet for plan, utvikling, bygg, tekniske tjenester

Kristoffer Seivåg

Deres ref:

Vår ref
2016/247

Saksbehandler
Frode Tjønn, tlf.: 75 68 20 27

Dato
20.04.2016

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Saltdal kommune viser til følgende samarbeidsprosjekter mellom kommunene:
 Fv 812 og 813
Saltdal kommune viser til forslag til planprogram kommuneplanens arealdel s. 11om
interkommunalt samarbeid om sjøområdene i Skjerstadfjorden.
Saltdal kommune har i sin planstrategi interkommunalt samarbeid om sjøområdenes som en del
av arbeidet med kommuneplanens arealdel.
I forbindelse med sjøområdene er det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Saltdal, Fauske,
Bodø kommune og NTNU for blant annet å registrere sjøørretens vandringsmønster i
fjordsystemet.
Saltdal kommune har i sitt forslag til planstrategi lagt inn et vedtak på arealplanen i 2018.
Tilgrensede områder
Når det gjelder tilgrensede områder mellom kommunene (kommunegrense) fra Ljøsenhammeren
og nordover bør sees på i en sammenheng (størrelse på fritidsbebyggelse, adkomst til
fritidsbebyggelse).
Med vennlig hilsen

Postadresse
Kirkegt. 23, 8250 Rognan

Besøksadresse
Rådhuset, 8250 Rognan

E-post: postmottak@saltdal.kommune.no
Bankkto: 4628.07.00495
1503.47.15200

www.saltdal.kommune.no
Bankkto-skatt: 6345.06.18405

Telefon
75 68 20 00
Org.nr
972 417734

Frode Tjønn
Arealplanlegger

2

Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ
Norge

Vår ref.
11/01721-114

Vår dato:
11.04.2016

Deres ref.
2015/5827

Deres dato:
19.02.2016
Vår saksbehandler:
Roy Erling Nesheim

Bodø kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Varsel om
oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Avinor viser til kommunens brev av 19.2.2016.
Avinor overtar driftsansvaret for Bodø lufthavn 1.8.2016. Kommuneplanens arealdel vil vedtas etter
overtakelsen, og må legge opp til at det er Avinor som har ansvaret for lufthavna, inkludert
henvisninger i bestemmelsene som i dag refererer til Forsvaret som ansvarlig myndighet.
Det er uklart om endelig beslutning for fremtidig lokalisering av lufthavn i Bodø vil foreligge før
kommuneplanens arealdel vedtas. Kommuneplanen må derfor både ta høyde for utvikling av
lufthavna på dagens lokalisering (inklusiv sideforskjøvet rullebane) og mulig bygging av ny lufthavn
ca. 900 meter lenger sør enn i dag.
Vi ber om at høyderestriksjoner og støysoner for både dagens lufthavn og de to alternativene for
relokalisering innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Det fremkommer av planprogrammet at videre arbeid med prosjektet «Ny by, ny flyplass» vil være
en vesentlig del av kommuneplanrulleringen. Vi ber om at kommunen involverer Avinor i dette
arbeidet, spesielt med hensyn til hvilke føringer kommuneplanen eventuelt vil gi for etterfølgende
planprosesser for arbeidet med ny lufthavn.

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Roy Erling Nesheim
Arealplanlegger
Godkjenningstekst

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no

NO 985 198 292 MVA

Bodø kommune
postmottak@bodo.kommune.no

Saksb.: Hanne M. K. Hanssen
e-post: fmnohah@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 54
Vår ref: 2016/1449
Deres ref:
Vår dato: 22.04.2016
Deres dato:
Arkivkode: 421.3

Innspill - Oppstart - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Bodø
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 16. februar 2016, og beklager at dette
innspillet kommer etter fristen.
Forslag til planprogram gir et godt utgangspunkt for videre planarbeid, herunder dialog med
statlige og regionale myndigheter. Formålet med rulleringen er nærmere konkretisert, og ut
fra dette er det angitt hva slags tema som skal være i fokus.
For å sikre en byutvikling i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging har vi forståelse for at kommunen ser behov for å revidere
bestemmelsene for leke- og oppholdsarealer. Samtidig må hensynet til barns beste her være
et viktig planpremiss, jf. barnekonvensjonen og rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging. Se mer om dette nedenfor.
Fortetting og lokalisering av viktige funksjoner til kollektivknutepunkter er vesentlig for i størst
mulig grad å redusere behovet for bruk av bil til daglig transport, med tilhørende klimautslipp.
Det vil være vesentlig at revisjon av parkeringsbestemmelsene ses i sammenheng med
dette. Det er i denne sammenhengen spennende at kommunen utreder bruk av deler av den
nåværende trefeltsveien inn til byen som sykkeltrase, slik at sykkel og el-sykkel blir et reelt
alternativ for den store delen av Bodøs befolkning som bor i området Hunstad, Mørkved og
Tverlandet.
Det går videre fram at formålet med rulleringen denne gangen i vesentlig grad vil være å gå
gjennom arealformålene utenfor byutviklingsområdet. Som grunnlag for å kunne vurdere å ta
inn nye områder med åpning for ulike former for utbygging vil det være vesentlig at
kommunen også tar ut områder som tidligere har vært lagt ut til slike formål, men som
fortsatt ikke er bygd ut. En vurdering av alle eksisterende områder til fritidsboliger som
fortsatt er ubebygd vil være en viktig del av dette.
Det er vesentlig at det legges opp til at planlagt bruk av sjøareal ses i sammenheng med
bruken på land, og at det også skal startes et arbeid med å definere den funksjonelle
strandsonen langs deler av kysten i kommunen. På denne måten vil bl.a. områder med viktig
funksjon for friluftsliv kunne ivaretas både på land og sjø.
Skjerstadfjorden er, blant annet, en av de aller viktigste fjordene for ville bestander av
anadrom laksefisk i fylket. Det er derfor positivt at kommunen vil ta hensyn til dette i
planleggingen, og at det legges opp til felles plan for området.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland

Bodø er kjent for de bynære friluftsområdene. Ut fra dette, og av hensyn til nærmiljø og
folkehelse, er det viktig at planprogrammet tydelig signaliserer at det legges opp til at
bymarka og andre viktige friluftsområder skal opprettholdes. Vi merker oss i denne
sammenhengen som positivt at bystyret nå har vedtatt at Lille Hjartøy skal tilbakeføres som
friluftsområde.
Hvordan vi best skal bidra til å redusere klimaendringene, og hvordan vi møter de
endringene som kommer, er blant de aller største utfordringene i vår tid. Det er derfor
vesentlig at kommunen har tatt med et eget avsnitt om klima og miljø i planprogrammet, og
at det skal utarbeides en langsiktig strategi for å sikre overvannshåndtering ved bevaring
og/eller reetablering av blågrønne strukturer. Det er for øvrig viktig at tiltak for miljøvennlig
energibruk og klimatilpasning fra klima- og energiplanen så langt som mulig videreføres i
arealdelen.
Innspill til planprogrammet
Vi legger til grunn at kommunen bruker alle tilgjengelige og oppdaterte data fra naturbasen
m.v. som grunnlag for konsekvensutredningene og videre planarbeid. Ved denne revisjonen
er det spesielt grunn til å være oppmerksom på at det nå foreligger en heldekkende
kartlegging av landskap i Nordland etter NiN-systemet, gjennomført i samarbeid med
Nordland fylkeskommune, Artsdatabanken, daværende Miljøverndepartementet og
Miljødirektoratet, jf. hjemmesida til Miljødirektoratet. I tillegg foreligger det nå også
verdisetting for landskapsområdene i Nordland, gjennomført av Nordland fylkeskommune (se
Ladskapstyper i Nordland – verdisetting). Dette kan brukes aktivt i planprosessen, både for å
skape engasjement og bevissthet rundt kommunens landskap, for å få kvalitetssikret /
supplert verdisettinga, og for å sikre at landskapshensyn blir ivaretatt i planen.
Sammen med kommunens planer er data om naturmangfold, friluftsliv og landskapstypene
tilgjengelig i Nordlandsatlas (www.nordlandsatlas.no). I tillegg finnes opplysninger om
sårbare lokaliteter. Vi vil kunne bidra med data i SOSI-format, slik at også disse lokalitetene
kan ivaretas i planarbeidet.
Vi savner følgende punkter som del av kunnskapsgrunnlaget for konsekvensutredningene
som skal gjennomføres:
 Arealregnskap:
I den grad det skal kunne legges ut nye områder til utbyggingsformål forventes det at
kommunen kan synliggjøre behovet for dette i form av et arealregnskap som viser
tilgjengelige tomter til ulike formål i ulike deler av kommunen.
 Funksjonell strandsone
Det går fram at det skal startes et arbeid med kartlegging av den funksjonelle strandsonen.
Som grunnlag for å legge ut byggegrense i eksisterende og nye områder for bebyggelse i
strandsonen langs sjøen bør denne kartleggingen foreligge. Det er i denne sammenhengen
viktig å presisere at den funksjonelle strandsonen også kan være breiere enn 100 meter.
Dette innebærer at byggegrensa som er satt på 100 m i gjeldende plan enkelte steder neppe
er tilstrekkelig, samtidig som det andre steder vil kunne være mulig å bygge nærmere uten å
komme i konflikt med de interessene som er knyttet til disse områdene. Den funksjonelle
strandsonen vil være vesentlig å ha kartlagt også der kommunen eventuelt ønsker å legge
byggegrensa i denne sonen. I tilfelle må konsekvensutredningen vise hvordan
utbyggingsinteressene er vurdert i fht andre samfunnsinteresser og hensynet til
naturmangfoldet.
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Planprogrammet gjør rede for aktuelle tema som skal utredes, men det er ikke nærmere
beskrevet hva slags metode som skal ligge til grunn for utredningene. Vi viser i denne
sammenhengen til metodikken beskrevet i rundskriv T-1493 – «Konsekvensutredninger av
arealdelen», og anbefaler at planprogrammet stiller krav om at denne metodikken skal
brukes.
Se nedenfor når det gjelder konsekvensutredning landbruk.
Planbestemmelser
Gjeldende planbestemmelser § 1.1. B og C lyder som følger:
B.
Forholdet til reguleringsplaner, unntatt bestemmelser angitt i pkt. C:
Alle vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel 2014 – 2026.
Kommuneplanens bestemmelser får allikevel utfyllende og supplerende virkning.
C.
Følgende bestemmelser i arealdelen gjelder foran alle vedtatte regulerings- og
bebyggelsesplaner:
 §§ 1.2 til 1.15 unntatt § 1.8.
 §2
 §3
 §4
 § 5.1 unntatt E
 § 5.2.1, § 5.2.2, § 5.2.3
 §§ 5.3 til 5.9
 § 10.8
Slik Fylkesmannen ser det er gjeldende formulering uheldig, ettersom formuleringen i
bokstav B, 2. punktum legger opp til at samtlige reguleringsplaner går foran i sin helhet ved
motstrid, mens bokstav c åpner for relativt omfattende unntak. Dette fremstår etter vår
vurdering som noe uryddig.
Vi anbefaler følgelig en gjennomgang og identifisering av eksisterende reguleringsplaner
med tanke på hvilke som skal gis forrang i sin helhet, og hvilke som heller bør
revideres/endres i tråd med føringene i overordnet plan og iht. saksbehandlingsreglene i pbl.
§ 12-14. I områder der kommuneplanen åpner for vesentlig endring i forhold til eksisterende
regulering bør det etter vårt syn stilles krav om ny reguleringsplan. Sistnevnte må også
fremgå av bestemmelsen om plankrav.
I denne sammenheng bemerkes det ytterligere at hensynsone 910 bare kan benyttes for
reguleringsplaner som er videreført i sin helhet.
Dette ble påpekt herfra også i vår uttalelse av 26.03.2014 til kommuneplanens arealdel for
2014-2026.
Som påpekt her er det også mindre heldig at kommunen bruker en retningslinje som
legaliserer bruken av dispensasjon i de LNFR-områdene der det ikke er åpnet for spredt
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bebyggelse, og som ikke er satt av til hensynssone for landbruk (jf. § 6.1.1). Praktiseringen
kan likevel gjøres strengere i hensynssone for landbruk.
Barn og unges rett til medvirkning
Kommunen har, i henhold til plan- og bygningsloven § 5-1, et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er i
de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen pkt. 4
stilt krav til den kommunale planleggingsprosessen. Kommunen skal i henhold til pkt. 4
bokstav a «vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter
plan- og bygningsloven».
Videre er det i de rikspolitiske retningslinjene et krav at kommunen skal organisere
planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike
grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Barnas rett til å bli hørt følger også av
barnekonvensjonens artikkel 12. For at barnets beste skal kunne vurderes i den videre
prosessen, er det etter Fylkesmannens oppfatning viktig at barn og unge gis anledning til å
medvirke i den grad dette er mulig.
Det er positivt at kommunen legger opp til en løpende dialog med Bodø Ungdomsråd, men vi
vil anbefale at en større del av kommunens ungdommer gis anledning til å delta i
planprosessen. Vi støtter derfor kommunens tanke om et opplegg for å engasjere skoler til å
være aktive i prosessen og gjennomføring av ungdomstråkkregistreringer.
Kommunen bør imidlertid også vurdere hvordan det er mulig å involvere de som er yngre.
Barnetråkkregistreringen som er i gang vil gi et viktig bidrag i denne sammenheng.
Bestemmelser om leke- og uteoppholdsarealer
Det fremgår av forslaget til planprogram at bestemmelsene for leke- og uteoppholdsarealer
skal revurderes gjennom rulleringen. Det er sagt at det må gjøres en vurdering av om
bestemmelsene er bygd opp på rett måte, og om de er gode nok for ivaretakelse og utvikling
av grøntområder i nye utbyggingsområder.
Fylkesmannen deler kommunens oppfatning om at det er behov for å se på gjeldende
bestemmelser og hvordan disse fungerer i praksis. Dette gjelder etter vår erfaring indre
bykjerne.
Et betydelig antall barn bor i dag i Bodø sentrum, og det fremgår av forslaget til planprogram
at målsettingen om bygging av en kompakt by er viktigere enn noensinne ut fra miljø- og
klimamål for samfunnet generelt. En mer kompakt by vil innebære flere barn bosatt i
sentrumsområdet, og disse må sikres arealer i sitt nærmiljø hvor de kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø. Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare. Vi viser her til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen pkt. 5 og rundskriv T-2/08.
En rekke reguleringsplanprosesser den senere tid har vist at gjeldende krav til leke- og
uteoppholdsareal har vært vanskelig å oppfylle, og dette har vært forsøkt løst på måter
Fylkesmannen mener ikke sikrer arealer for barn og unges lek og uteopphold. Kommunen
bør etter vår oppfatning vurdere hensiktsmessigheten av å ha bestemmelser som stiller for
strenge krav til at de lar seg gjennomføre.
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Det er uansett viktig at kommunen sikrer at det i fremtidige reguleringsplaner blir avsatt lekeog uteoppholdsarealer i et slikt omfang at også barn bosatt i Bodø sentrum er sikret arealer
for lek. Kommunens parker og andre offentlige arealer er selvsagt av betydning for dette,
herunder pågående arbeid med en grønnstrukturplan for tettbygde strøk. Vi vil påpeke
viktigheten av at prinsippet om samtidig ferdigstillelse av lekeareal må gjelde og ikke
undergraves.
Fylkesmannen forutsetter at Bodø kommune ikke tar inn noen bestemmelse om frikjøp eller
andre generelle ordninger med kontantbidrag fremfor opparbeidelse av leke- og
uteoppholdsarealer. Spørsmål om samarbeid mellom kommunen og utbygger om
opparbeidelse av lekearealer kan bare skje gjennom utbyggingsavtale, innenfor rammene av
pbl. § 17-3.
Støy
Det fremgår av forslag til planprogram at hovedstrukturen for gjeldende arealplan, både
bykartet inkludert bestemmelser for enkeltkvartal og kommuneplankartet for hele kommunen,
skal videreføres ved ny rullering. Det påpekes også på at «Ny by - ny flyplass» er et stort
byutviklingsprosjekt som det må tas høyde for blir en del av ny kommuneplan. Vi er usikker
på hvordan dette er tenkt håndtert i planarbeidet når det gjelder flystøy. Vi antar likevel at
kommunen tar sikte på å videreføre gjeldende støysonekart som etter det vi kan se er basert
på beregninger gjennomført i 2007 med tilhørende prognoser for flytrafikken. Dersom det
besluttes å flytte flyplassen, vil det være behov for å utarbeide nytt støysonekart som gjøres
juridisk bindende når kommuneplanen vedtas. Slik vi ser det vil det i en slik situasjon være
behov for gjennomgang av praktiseringen av støyretningslinjen T-1442/2012 mhp flystøy, og
Fylkesmannen vil i denne forbindelse vurdere arealbruken i henhold til de retningslinjer som
til enhver tid gjelder. Vi vil også understreke at situasjonen ved flytting av flyplassen vil være
annerledes enn ved behandlingen av kommuneplanen i 1999 da det ble akseptert bygging
av boliger i daværende støysone III basert på T-1277.
Fylkesmannen er positiv til at kommunen i gjeldende bestemmelser om støy har tatt inn at T1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingg gjelder i hele kommunen.
Det er også tatt inn en retningslinje med en anbefaling om en reduksjon av støygrensen med
3 dB i områder som er berørt av flere kilder slik som anbefalt i T-1442/2012. Det er likevel
slik at store deler av Bodø sentrum ligger i gul flystøysone. Vi ser at det i forbindelse med
denne rulleringen er grunn til å peke på behov for omarbeiding/presisering av enkelte
bestemmelser når det gjelder støy i § 1.4.
Det er også arealer som ligger i støysonene for vegtrafikk og i kombinasjoner av disse.
Kommunen bør derfor i forbindelse med revisjonen definere egne avvikssoner og angi
grensene for disse, slik som beskrevet i pkt 3.2.1 i T-1442/20012 i avsnitt om avvik fra
anbefalingene. Det vises her til at det rundt kollektivknutepunkter kan være aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet (bolig-) areal- og transportplanlegging.
Bestemmelsene i kommuneplanen er også presisert med egen retningslinje for vurdering av
unntak i gul sone for flystøy (§ 1.4.3 pkt b)). Her fremkommer i kulepunkt 3 at slike unntak
forutsetter at alle boenheter får stille side. Flystøy er ikke retningsbestemt, slik at det i praksis
ikke vil være mulig å oppnå stille side og uteoppholdarealer med tilfredsstilende støyforhold.
Formuleringen i bestemmelsen bør endres slik at den blir i samsvar med den reelle
planleggingssituasjonen.
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Vi ser svært gjerne at kommunen tar kontakt for å gjennomføre et møte hvor de punkter vi
har tatt opp kan utdypes og diskuteres nærmere.
Reindrift
Generelt om forholdet til reindrift
Det er svært positivt at kommunen kartlegger beitebruken i kommunen parallelt med
kommuneplanprosessen. Kartleggingen vil kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta
beiteinteressene i kommunen.
Det er også positivt at kommunen vurderer på nytt tidligere avsatte områder til fritidsboliger
som ikke er utbygd. Her vil også kartlegging av beitebruken kunne bidra som
kunnskapsgrunnlag.
Konsekvensutredning
Det er bra at kommunen skal vurdere de samlede konsekvenser av planer og tiltak innenfor
Duokta og Saltfjellet reinbeitedistrikt. Landbruksdirektoratet arbeider med å få på plass
kartsider som viser eksisterende og planlagte inngrep i reinbeiteområdene. Disse kartsidene
er forhåpentligvis på plass ved årsskiftet 2016/2017.
Utbyggingsområder
Det er postivt at kommunen vurderer områder avsatt i gjeldende plan som ikke er tatt i bruk
på nytt. Områder avsatt til bebyggelsesformål, men som ikke viser seg egnet til formålet,
eller som er i strid med andre interesser, bør vurderes redusert i omfang eller tatt ut av
planen. Vi har gått igjennom områder i gjeldene plan som er avsatt til fritidsboliger hvor det
ikke foreligger reguleringsplan. En rask gjennomgang viser at det er flere av disse som er
uheldige for reindrifta. Vi stiller gjerne opp på et møte for en gjennomgang av fritidsboligfelt
som ikke er utbygd, og en gjennomgang av reindriftsinteresser i områdene.
LNFR-spredt
Vi ser at noen spredte-områder slik de er satt av i eksisterende plankart, kan være i konflikt
med viktige reindriftsinteresser. Vi ber om at det i planprosessen vurderes å legge inn
hensynssone reindrift, eller redusere deler av arealene avsatt til LNFR-spredt i følgende
områder:
- ved Innervatnet og Vatnvatnet (flytt- og trekklei)
- ved Koddvåg (flyttlei)
Bestemmelser og retningslinjer
§ 6.1 og 6.1.1 Arealplanprosesser er viktige for å skape forutsigbarhet. Det er derfor svært
uheldig dersom det legges opp til at dispensasjonssøknader skal behandles «fleksibelt» og
«mindre strengt». Berørte parter som bruker mye tid i plan- og medvirkningsprosesser, kan
miste tillit til planprosesser dersom det legges opp til lav terskel for å dispensere fra planen.
Reinbeitedistrikt skal høres ved dispensasjonssøknader, og det bør derfor ikke legges opp til
en dispensasjonspraksis som belaster distriktene unødig med høringer.
Hensynssone - reindrift
Bodø kommune har i gjeldene plan hensynssoner for friluftsliv og landbruk innenfor LNFRområder. Vi ber kommunen vurdere å også ta inn hensynssoner for reindrift med
bestemmeler. Det er særlig hensynssoner for flytt- og trekkleier og oppsamlingsplasser som
kan være aktuelt, men også hensynssoner for kalvingsland og viktige vinterbeiter.
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Nasjonale og regionale føringer om landbruk og jordvern
Stortinget vedtok 08.12.2015 en nasjonal jordvernstrategi. Her er det satt et nytt nasjonalt
mål om at det maksimalt skal omdisponeres 4000 daa dyrka jord i året. Dette er en
innstramming fra tidligere mål på 6000 daa/år.
Fylkesmannen skal i løpet av våren vedta ny strategisk plan for jordvern, der vi følger opp
den nasjonale strategien. Planen vil være vår tolkning av hvordan nasjonal jordvernstrategi
og statlige føringer skal følges opp i Nordland. Våre mål fastsatt i planen vil dermed gi
føringer for arealplanlegging i fylket. For å nå nasjonale mål må kommunene sikre viktige
jordbruksområder, vurdere alternative utbyggingsområder og synliggjøre viktige
jordbruksområder i arealplanene. Det er derfor positivt at kommunen i denne planen legger
opp til kartlegging av beitebruk, samt vil ha sterkt fokus på jordvern generelt.
Innspill til konsekvensutredningen
I planprogrammet står tema «Sikring av jordressurser (jordvern)» opplistet for
konsekvensutredning. Ut fra kommunens beskrivelse om ønske å bevare også viktige
beiteområder og andre viktige områder for landbruk, bør kommunen vurdere om temaet skal
utvides ut over «jordressursene», til også å gjelde beiteressurser eller landbruksressurser
generelt.
En god beskrivelse og oversikt over konsekvensene for landbruket er viktig som grunnlag for
å kunne gi administrasjonen og politikere et godt grunnlag for utarbeidelse av endelig
planforslag. Vi anbefaler at en konsekvensutredning landbruk inneholder:
 For det enkelte utbyggingsområde:
1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås
omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller
ikke.
2. Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle
gårdsdrift (ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper
(eksempelvis at restarealet blir så lite at det ikke gir grunnlag for videre
drift). Bidrar omdisponeringen til fragmentering av større,
sammenhengende jordbruksområder, eller dårligere adkomst?
 For planen som helhet:
1. Oversikt over totalt antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås
omdisponert.
2. En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale
mål vedrørende jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring
av fremtidig matproduksjon. Her bør også historisk utvikling av
omdisponerte arealer i kommunen inngå i vurderingen.
3. Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser,
retningslinjer eller rekkefølgebestemmelser der dette er hensiktsmessig.
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Byggeområde 1
Byggeområde 2
Etc.
Total alle
områder

Fulldyrka
jord
0,0
0,0

Overflatedyrka jord
0,0
0,0

0,0

0,0

Dyrka jord
Innmarksbeite
0,0
0,0
0,0

Totalt
dyrka jord
0,0
0,0
0,0

Dyrkbar
jord
0,0
0,0
0,0

Eksempel på tabell for nye byggeområder i kommunen som foreslås omdisponert. Tall i daa.
Tallene skal baseres på arealtall fra gårdskartene til NIBIO (tidligere Institutt for skog og
landskap).

Arealinnspill:
- Det er positivt at kommunen ønsker å bevare Rønvikjordene for framtidig
jordbruksproduksjon, og vurdere å tilbakeføre næringsarealer avsatt i dagens
kommuneplan til LNFR-formål. Vi ber også om at jordene ned mot Bodøsjøen blir
planavklart i denne prosessen, både med tanke på jordvern, bevaring av historisk
akse Bodøsjøen - Bodin kirke - Maskinisten, samt avklare hvordan arealbruk for
forbindelse mellom Bodøsjøen og nye utbyggingsområder innenfor Bodø flystasjon
skal sikres, dersom «Ny by-Ny flyplass» blir gjennomført.
-

Kommunen har store LNFR-spredtarealer. Vi ber om at disse gjennomgås og at
kommunen i dette arbeidet har stort fokus på at sammenhengende jordbruksområder
(dyrka og dyrkbar) ikke blir avsatt til LNFR-spredt-formål. Det samme gjelder for gode
beiteområder og skogsressurser (skog med god bonitet)

-

På Løp eksisterer det en eldre reguleringsplan (LØP CAMPING OG
HANGGLIDERSENTER. reg.plan), der området mellom fv834 og eksisterende
hytteområde er regulert til jordbruksformål. I dagens kommuneplan er arealet avsatt
til hytteformål (H25), selv om Fylkesmannen ved forrige rullering ba om at dette
arealet burde bli avsatt til LNFR-formål. Vi mener fremdeles at jordbruksarealet,
regulert til jordbruksformål i reguleringsplanen, bør avsettes til LNFR-formål i
kommuneplanen, for å hindre at det kommer private reguleringsplaner som legger til
rette for hyttebygging her, i henhold til overordnet plan.

-

I Misvær er det satt av eksisterende boligarealer (Bn) som delvis ligger på dyrka jord i
aktiv drift. Vi ber om at kommunen vurderer behovet for disse arealene på nytt, og
eventuelt finner nye områder/reduserer arealene slik at jordressursene som er av god
kvalitet og i drift blir ivaretatt med LNFR-formål i ny arealplan.

Prosessen videre
Fylkesmannen har ansvar for å ivareta nasjonale og viktige regionale hensyn i planlegginga,
om nødvendig ved å fremme innsigelse der det foreligger vesentlig konflikt i forhold til disse
interessene. Graden av konflikt skal komme fram av konsekvensutredningene, men vil både
avhenge verdien av det som blir berørt og omfanget / verdireduksjonen som tiltaket
innebærer. I tillegg vil Fylkesmannen vurdere samfunnsnytten i forhold til konflikten det
planlagte tiltaket innebærer. Som grunnlag for dette vil det være viktig at det både foreligger
et arealregnskap (jf. ovenfor) og tilfredsstillende vurderinger av aktuelle alternativ. Tiltak som
ikke har behov for tilgang til sjø bør f.eks. ikke lokaliseres i strandsonen langs sjøen / den
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funksjonelle strandsonen (jf. f.eks. pkt 7.2 i statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen ).
Vi ser det som positivt at kommunen er innstilt på dialog med regionale myndigheter for å
sikre at eventuelle konflikter kan avklares så tidlig som mulig, slik at eventuelle konflikter kan
avklares før offentlig ettersyn.
Med hilsen
Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Hanne M. K. Hanssen
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandlere:
Aage Steen Holm, landbruks- og reindriftsavdelinga
Magne Haukås, landbruks- og reindriftsavdelinga
Cathrine Hoff Mikalsen, kommunal- og beredskapsavdelinga
Svein Stuen, miljøvernavdelinga
Sten Bruaas, miljøvernavdelinga
Hanne M.K. Hanssen, miljøvernavdelinga
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Fra: Erlend A. Willumsen[eaw@bodohavn.no]
Dato: 22.04.2016 16:18:06
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Erlend A. Willumsen
Tittel: Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Det vises til det utsendte forslaget til planprogram til kommuneplanens arealdel 2018-2030 som er ute på høring,
med høringsfrist 24. april 2016.
På side 8 i forslaget under «Lokale føringer» henvises det til at de lokale føringene for arealdelen er gitt i
Kommuneplan 2014 - 2026 Strategisk samfunnsdel Bodø 2030, og det peker på de seks
satsningsområdene med tilknyttede mål og strategier. Bodø Havn ga innspill til denne planen knyttet til utviklingen
av Bodø som knutepunkt for logistikk, og vi ønsker å henvise til følgende i denne planen:
 Side 15 i Strategisk samfunnsdel: «(.) vil også sette økte krav til nye og effektive transportløsninger, hvor
kombinasjonen av sjø- og jernbanetransport i Bodø er svært aktuell.»
 Side 16 i Strategisk samfunnsdel:
o Mål 4: «Byen er et effektivt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og
vegtrafikk»
o Strategier til mål 4:
 Bodø vil arbeide aktivt for å realisere Nordnorgeslinjen/Godsfergen mellom den sørlige og
nordlige landsdelen
 Arbeide aktivt for at Nordlandsbanen igjen skal forlenges sjøveien til/fra Lofoten, Vesterålen,
Troms og Finnmark
 Videreutvikle byens rolle som kommunikasjons- og logistikksenter
I arbeidet med realiseringen av Nord-Norgeslinjen ser vi at det er sannsynlig at det vil være av avgjørende
betydning at man får løst den utfordrende situasjonen man har med at den periodevis sterkt trafikkerte
Jernbaneveien deler jernbaneterminalen og havneterminalen. Dagens løsning hindrer en effektiv transport av gods
mellom jernbanen og terminalkaia og medfører fordyrende omlasting av containere, og det vil være viktig for å
oppnå målet i den strategiske samfunnsdelen å finne en løsning hvor en del av Jernbaneveien legges i en kulvert
slik at man kan ha godstrafikken uforstyrret oppå kulvertlokket.
Spesifiseringen av en slik kulvertløsning er ikke spesifisert i den strategiske samfunnsdelen, og vi spiller det derfor
nå inn i prosessen med arealplanan slik at det kan vurderes om det kan være formålstjenlig å ta den inn her.

Med vennlig hilsen
Erlend A. Willumsen
Utviklings- og kommunikasjonssjef
Bodø Havn KF
Tlf. +47 75 55 10 80 (sentralbord) / +47 93 09 90 84 (direkte)
eaw@bodohavn.no
www.bodohavn.no

Tenk på miljøet før du skriver ut
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Til Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø
Attn: Mats Marthinussen
Saksnr: 2015/5827
Dato: 22.04.2016

Innspill til kommuneplanens arealdel
Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på
Strandå, Kjerringøy.

Bakgrunn
Fra befolkningen på Kjerringøy er det et sterkt ønske om å etablere flere områder for spredt
boligbebyggelse i bygda, for ikke å legge fullstendig lokk på stedets utviklingsmuligheter, og møte et
lokalt behov for boliger som inkluderer hele Kjerringøy. Eksisterende områder for spredt
boligbebyggelse ligger i dag tilknyttet Kjerringøy sentrum.
Kjerringøy har lenge hatt som målsetning å nå et folketall på 400 innbyggere, og for å nå en slik
målsetning er det viktig å tilrettelegge for boligbygging ulike steder på øya. Det er en del yngre
familier som har flyttet tilbake til Kjerringøy de senere årene. Der dette har vært mulig har de
etablert seg på den delen av øya der de vokste opp.
Områdebeskrivelse
Området ligger i dag i et LNFR-område med særlig hensyn til landbruk (tidl. LNF-2). Det foreslåtte
området på 50 dekar ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Strandå, og vurderes å ha et
potensial på 3 boligtomter. Området har i dag ingen verdi for landbruket, det ligger skjermet i
landskapet, og har ingen bestemte restriksjoner for naturmiljø eller friluftsliv. Det vokser kratt, mose
og lyng på stedet i dag.

Figur 1. Området som spilles inn (Tranvika), ligger ca 5km kilometer nord-øst for Kjerringøy sentrum.

Det er behov for flere boliger på Strandå
Til tross for at flere hus står tomme, eksisterer det ikke et reelt boligmarked på Strandå. Det har vært
en stagnasjon av folketallet, men grunneierne sitter fremdeles med eiendommene og bruker dem
som fritidsboliger. Derfor er det små muligheter for å bosette seg i bygden, hvis man ikke selv
disponerer en gårdseiendom. For å oppnå målsettingen om " livskraftige bygder og bygdesamfunn"1
må man derfor synliggjøre mulighetene for å bosette seg der. Opprettelse av flere soner for spredt
bebyggelse kan være et slikt grep. Denne muligheten nevnes også i «Næringsplan for landbruket i
Bodø kommune» side 44-45.
Før i tiden bodde det flere familier under samme tak, og flere familier på samme tun. Dette har
endret seg, så hvis man skal opprettholde bosettingen på bygdene, må man også legge til rette for
boliger som ikke ligger inne på selve gårdstunet.
"Spredt utbygging" er et riktig plangrep for Kjerringøy
På Kjerringøy er det gjort noen forsøk på mindre feltutbygginger, uten at det har vært noen stor
suksess. En viktig årsak til dette ser ut til å være at terskelen for å sette prosjekter i gang er for høy.
Utbyggers finansieringsplan legger opp til å selge et visst antall hus FØR prosjektet igangsettes, noe
som passer dårlig for en bygd med relativt lavt utbyggingspress. Et boligbehov oppstår "nå og da", og
kan løses greit med spredt utbygging. Til sammenligning finnes det i liten grad utbyggere som er i
stand til, eller har interesse av å tilrettelegge boligfelt i et langt og usikkert tidsperspektiv, når
utbyggingsbehovet er såpass lavt.
Hele bygden står samlet bak ønsket om spredt boligbygging
Til denne kommuneplanrulleringen sendes det også et generelt innspill fra Kjerringøy
kommunedelsutvalg, med ønske om bedre muligheter for spredt boligbygging i denne delen av
kommunen. Utvalget er orientert om vårt innspill i Tranvika, som da er et eksempel på denne typen
satsing.
Kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget på gården
I tillegg til å møte et lokalt boligbehov, kan boligbygging i Tranvika ha en funksjon med å styrke
næringsgrunnlaget på gården – dersom noen av boligene bygges som utleiebolig. På gården er det
behov for «flere bein å stå på», og utleieboliger – enten for kortere eller lengre perioder – kan være
en ekstra inntektsmulighet. Det satses mye på gårdsdriften, men dette bruket har begrensede
muligheter for ekstrainntekter i utmarka, på grunn av brukets båndlagte arealer i Strandåvassbotn
naturreservat, Strandå/Os landskapsvernområde og Låter friluftsområde. Mulighetene for å styrke
næringsgrunnlaget må derfor finnes i områdene nær innmarka.

1

Kommuneplan for Bodø 2014 – 2026. Strategisk samfunnsdel 2030.

Stedet er godt egnet til boligformål
Det er gode forhold for boligbebyggelse på det angitte stedet, nærmere spesifisert av følgende
punkter:
- Eksisterende infrastruktur. Det eksisterer både vannforsyning og privat veg til dagens
bebyggelse, og det trengs derfor bare lettere oppgradering ifht. dette.
- Kort avstand (kun 600 meter) til hovedveg
- Solrikt, men likevel diskré beliggenhet.
- Gode grunnforhold, lett å opparbeide

Figur 2. Det foreslått området har en størrelse på ca 50 dekar, og ligger i forlengelsen av eksisterende bebyggelse, og kan
benytte eksisterende infrastruktur i området.

Ingen konflikter med grønne interesser
Ifølge kartportalen «naturbase» er det ingen bestemte restriksjoner for naturmiljø eller friluftsliv i
det angitte området. Landskapsmessig ligger det diskré plassert, delvis bak noen høydedrag, så det
ikke skal eksponeres for mye mot sjøen. Den markerte grensen for spredt boligbebyggelse er lagt i
god avstand fra sjøen/ funksjonell strandsoneavgrensing. Stedet ligger i en forlengelse av
eksisterende bebyggelse, slik det fremgår av kart og bilder. En forsiktig utnyttelse av dette området
(vi har kun foreslått 3 hus), vil bevare det eksisterende inntrykket av spredt landbruksbebyggelse i
bygden.

Figur 3. Det aktuelle området ligger i forlengelsen av eksisterende bebyggelse i Tranvika. Bildet er tatt fra det markerte
området på kartet, i retning mot øst.

Hensynet til landbruk blir ivaretatt
Tranvika ligger innenfor hensynssone landbruk, ifølge temakart Landbruk. Det er derfor lagt vekt på å
finne areal for spredt boligbygging som underordner seg landbrukets behov, og ikke endrer
karakteren av kulturlandskapet. Med den begrensede, spredte bebyggelsen som her foreslås, er det
mulig å ivareta denne type hensyn. Området ligger skjermet i landskapet, fullstendig utenfor arealet
som benyttes til landbruk. Det vokser kun kratt, mose og lyng på stedet i dag, og betraktes heller ikke
som noe potensielt beiteland for jordbruket. Det kan i tillegg være formålstjenlig å lage strenge
bestemmelser til området, som omhandler byggeskikk, materialbruk osv.

Vilkårene for fradeling etter jordloven er oppfylt
Ifølge jordloven kan deling av jordbrukseiendommer forsvares dersom "deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi". Mulige drifts- eller miljømessige ulemper er en del
av dette. Vi kan ikke se at en fradeling på dette stedet på noen måte vil kunne redusere
ressursgrunnlaget for jordbruksdriften. Vi minner også om formuleringen side 24 i "Næringsplan for
landbruket i Bodø kommune", der det presiseres at jordlovens formålsbestemmelse innebærer at
delingsbestemmelsen må praktiseres i lys av samfunnsutviklingen i området eiendommen ligger. Vi
har tidligere påpekt at bosettingsmønsteret på bygdene er annerledes nå enn tidligere, og at
boligbehovet må regnes på en annen måte nå. Etter vårt syn bør hensynet til opprettholdelse av
livskraftige bygder og bygdesamfunn2 i denne saken være overordnet de teoretiske (nærmest ikkeeksisterende) virkningene for landbruksdriften.

Med vennlig hilsen
Svein Asle Rekkedal og Gunn Marit Hernes
Strandågården 38
8093 Kjerringøy
Hjemmelshaver Gnr 120, Bnr 13

2

Dette er en målsetting i kommuneplanens samfunnsdel.
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Ellen Belsom
Vei 1423 nr 22, 8030 Bod

2015/5827
Eiendommen g r 58 b r 100 inneholder 4 stk sefrak-registrerte
bygg, de eldste er fra 1860. Tomtegrunnen er ca 4,7daa.
Eiendommen benevnes Andresg rden,metter Andreas
Jakobsen Holm som drev Jektefart og sildefiske. Eiendommen
ble nok bygget opp p sikdepenger. Bygningene er i stor grad
bevart fra storhetstiden. Familien har en dr m om formidle
eiendommene historie p en enda bedre m te enn n . Videre
jobbes det med planer om samarbeid med Bod s framtidige
Jektefartsmuseum. V rt innspill til kommuneplanens arealdel er
at v r eiendom g r 58 bnr 100 reguleres til kombinert form l
bolig, n ring og museum. Vi inviterer gjerne representanter for
kommunens administrasjon, samt politikere til befaring p
denne helt spesielle eiendommen.
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Avsender:
Eiere og beboere i kvartalene
SSB og Kv.1 i parkveien.

Bodø 23.04.16
93, 77A,

Til: Byplankontoret

Innspill til Kommuneplanens

arealdel 2018-2030

I Kommuneplanens arealdel 2014 -2026 har man for en del sentrale kvartal innført begrepet
utviklingsområde

1 og 2. Kvartalene

93, 77A, SSB og kvartal 1, er i denne planen definert

som utviklingsområde. Beboerne i overnevnte kvartal vil be om at begrepet utviklingsområde
endres og at byggehøyde

reguleringsbestemmelsene
Tilgrensende

og utnyttelsesgrad

for berørte kvartal skal tilpasses

som fremkommer av tidligere gjeldende reguleringsplan.

kvartaler i øst og vest er definert som skj ermingsområder.

Det fremkommer

ikke

hva som ør at kvartal 77A og 93 samt 1 er egnet som utviklingsområdet, mens tilgrensende
områder til skjenningsområder. Området som er definert som utviklingsområde fremstår som
helhetlig

og historisk, sett i Bodø perspektiv.

Området er et av få områder med eneboliger

og

hager i sentrum.
§12.3.3 b) i gjeldende

KPA 2014-2026

sier:

«For områder definert som utviklingsområder settes gesimshøyde til 9 m.
For utviklingsornrådene
der flatt tak tillates etter § 12.4.2 jf. matrise i del C, kan det i tillegg
til angitt gesimshøyde bygges én tilbaketrukket etasje med høyde maks 3 m der bebyggelsen
må plasseres innenfor en tenkt skråtakvinkel på maks 45 grader. Rekkverk i tilknytning til
takterrasse må også trekkes tilbake tilsvarende rekkverkets høyde»

«Retningslinje:
Hvis det fremmes

reguleringsplan

for et større område gjelder følgende:

- For utviklingsområder 1 og 2 kan BYA 35 % økes til inntil 50 %»
Dette medfører at en kan få like høy bebyggelse

i disse kvartalene som i sentnnnssonen.

tillegg er det ikke sagt noe om hva et «større område» er. Med denne bestemmelsen
store leilighetskompleks,

plassert opp i eneboligene,

I

kan en få

og en oppnår hverken helhet eller

kvalitet.
Vi stiller også spørsmål til at bebyggelsen

på høyden av by-landskapet

skal være høyere enn

det som tillates i områder nede i sentmmssonen.

Det har i de siste årene pågått og det pågår enda et generasj onsskifte i ornrådene nmdt
Aspåsen skole. Det er for det meste småbarnsfamilier som kjøper og pusser opp boligene i
området. Det at en har hage som bama kan leke i er sentralt, om ikke avgjørende.
muligheten

får en ikke hvis en bor i leilighetskompleks

med felles lekeplasser,

ikke har visuell kontroll eller direkte kontakt med uteområdene.

Denne

hvor en gjerne

På grunn av høye

kvadratmeterpriser på nybygg er det større muligheter til å få bamefamilier inn i eksisterende

boliger

ved generasjonsskifie,

fremfor blokkbebyggelse

svært høy og ikke gir de kvalitetene

hvor prisen på leiligheter

som mange småbarnsfamilier

gjerne blir

ønsker.

Barn som leker ute gir liv til borniljøene og vi ønsker jo liv i sentrum. Det er da viktig å ha en
differensiert

bebyggelse.

Det stilles også spørsmål til at kvartal 1, som grenser til Aspåsen skole som er et vemeverdig
bygg, er definert
fortjener

som utviklingsorriråde.

å stå «alene»

Resultatet

kan bli en blokk klint opp i et bygg som

og ha lufi rundt seg.

Det er også merkelig at en legger opp til høy fortetting langs en av hovedimifartsårene
sentrum.

Der hvor det er mest trafikk,

av boliger

og folk. Boligblokker

altså langs Hålogalandsgata

til

ønsker en høyere fortetting

her vil også føre til større tmfikkbelastning

nmdt barns

skolevei.

Når en ser på den store byggeaktiviteten
meste leilighetskomplekser.

på boligsiden de kommende år bygges det for det

Bygges det eneboliger,

er det eneboliger

Disse bygges da fortrimisvis utenfor sentrumsområdene.

Park

Her er noen prosjekter listet opp:

Grensen eiendom 30leiligheter
Bo Ramsalt 4-6000 m2
Boliger i Breivika 4-600 m2
Bjerkenga og Bremnes

Bodø 360 58 leiligheter
Byparicem
-74 leiligheter
Bodøsjøveien
- 400 leiligheter
Åmestoppen
- 44 leiligheter
Bryggerikvartalet - 140 leiligheter
Rensåsen

i rekke med små tomter.

~ 43 leiligheter

Det planlegges flytting av flystripen og «ny by» Dette vil igjen frigjøre store arealer for
utbygging, og åpner ikke bare for at man har «råd til» å bevare typiske boligkvartaler
etterkrigstiden,

men at man faktisk bør bevare disse typiske

å bli bygget denne type strukturer
På grunn av den usikkerheten
huseiere

og oppgradering

begrepet

av sine boliger.

«utviklingsområde»

i en bolig som snart kan bli revet. Da det i dette tilfellet

fremtidig

utvikling

Kvartal

93 har nylig vært

om kjøp av boliger

og sikre seg opsjonsavtaler
tillater.

Ved inngåtte

lokale utbyggere.
har imidlertid

Området
Bankgata

kan det i neste omgang

ennom

i kvartalet

har de operert med byggehøyder

Dette mislyktes

Fredensborgveien

i øst, bør for Bodøs

er lite forutsigbarhet

langt over hva

For å skremme
eldende

har man så gått ut og prøvd å selge disse avtalene
da flere ledd skulle ha fortjeneste
i et ellers veletablert

og Parkveien,

bybildes

KPA
til

av salg. Denne prosessen

boligområde.

avgrenset

del ikke fortettes.

m.h.t

har fått noen opsjonsavtaler

mot å tilby opp mot to ganger takst for boligene.

opsjonsavtaler

har en del

føre til "forslumrning"

en prosess hvor spekulanter

skapt interessekonflikt

mellom

neppe til

Man ønsker ikke å investere

millioner

av kvartalet,

Det kommer

når nye arealer skal utnyttes.

som er skapt gjennom

stoppet vedlikehold

kvartalene.

fra

av Hålogalandsgata

Området

har en estetisk,

i vest og

arkitektonisk

og historisk

verdig som gir mye til omgivelsene

tanken bak at det legges opp til fortetting

i disse kvartalene.

Vi håper at Byplankontoret

ser verdien

eksisterende

bomiljøet

og politikere

som et godt virkemiddel

småbarnsfarnilier

i sentrum,

med de ringvirkninger

Eiere og beboere

i kvartalene

og byen. Vi kan ikke forstå

av området

for å beholde

for byen som helhet, og det

og tiltrekke

seg

det gir til sentrum.

93, 77A,

SSB og Kv.l iparkveien.
Vennlig hilsen
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Ragnhild Edvardsen
Saltstraumveien 868, 8056 Saltstraumen

Kommuneplanens arealdel/2018-2030
Innspill gjelder 76/52 (eiendommen er ca 25 daa): Type tiltak: *
2-3 hyttetomter ca 1 daa p "toppen" av eiendommen *
Parkeringsplass til disse hyttene + parkeringsplass til turg ere
til marka p sletta mot veien, ved dagens innkj rsel. *
Historikk: 76/52 er utskilt fra 76/2. I skylddelingsforretning datert
19.05.71 st r at form let med skille ut omr det var
hyttetomter. Eiendommen grenser delvis mot vei, mot landbruk,
mot utmark og mot 2 hytter og 1 hyttetomt. Jeg kj pte
eiendommen i 2000 og fikk tillatelse til plante 6 daa juletr r.
Dette ble aldri gjort bl.a. fordi det tok tid f p plass vei til
eiendommen. Skisse/kart kan sendes inn om nskelig. Mvh
Ragnhild Edvardsen

2016-04-24 22:06:42
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Supplerende innspill til revidert kommunal reguleringsplan
Hei
Viser til møte med Plankontoret, ved Kjetil Christensen den 26.4.2016 kl 1300
Vi er 3 grunneiere som ønsker å få regulert et tomteområde med 8-10 tomter. Ønsket
reguleringsområdet er lokalisert til randsone av dyrket mark. På møte ble vi enige om å supplere et
innspill fra Arne Jakobsen, grunneier. På møte ble det signalisert usikkerhet mht. om innspillet var
kommet frem.
Henviser uansett til tidligere innsendt innspill til revidert kommunal reguleringsplan over deler av
eiendom 73/6, 73/19, 73/18 og 73/44.
Det er ønskelig å etablere 8 til 10 boliger i dette området, da det ikke er å oppdrive noen ledige
boliger på Godøynes i dag. Tomtene ser vi kan tilpasses til å være omtrent 1 mål.
Det er en trend i tiden at barn og barnebarn av faste beboere opplever det som attraktivt å etablere
seg på Godøynes. Mange av barna våre som er vokst opp på Godøynes, ønsker å komme tilbake for å
etablere seg og videreføre Godøynes samfunnet. Vi opplever dette som verdifullt og tidsriktig.
Skoleskyss:
På Tverlandet skal ny skole bygges. Det har i mange år vært tilbud om skoleskyss mellom Godøynes,
Tverlandet og Saltstraumen, og kapasiteten er god. Godøynes har med den eksisterende bebyggelsen
uansett et vedvarende behov for tilbudet. Behovet vil være dynamisk økende/minkende når
tilflyttende får barn i skolepliktig alder, og eldre beboere avgir sin bolig.
Friluft, miljø og landbruk:
De siste årene ser vi at det er etablert et rikt tilbud for friluftsaktiviteter i Godøynes marka. Etablerte
stier ligger rett øst for området inn mot Naurstad marka, og ned mot sjøen. Det planlagte byggefeltet
er lagt til området som ikke benyttes til noe. Området, som er skrint, er inngjerdet, og kan bespises
av to bufe i en 14 dagers periode. Gårdbrukere har tilstrekkelig beiteareal vest mot Tverlandet
naturvernområdet. Ingen av innmarks jorder vil bli berørt annet enn det evt. må graves en grøft for
rørlegging mht. kloakk. Området skal heller ikke være til hinder for spredeareal til landbruket.
Området er hellende og består av fjellgrunn. Så noe negativ belastning for landbruket er det ikke.
Enkelte grunneiere har mulighet å bygge boliger på egen innmark. Ved å etablere dette byggefeltet
vil vi kunne styre nybyggingen bort fra innmarksområdene.
VA:
Det er i dag tilstrekkelig med kommunalt vann tilgjengelig, og kommunen har i sine langtidsplaner
planlagt ny kloakkledning som vi kan påkobles. Før dette, ser vi at det finnes gode biologiske anlegg
som kan etableres i påvente av ny kloakkledning.
EL:
Det er et økende behov for større kapasitet på strømnettet. El-verket har derved en kontinuerlig
utbygging av dette, da eksisterende boliger som settes i stand har behov for økt kapasitet. El-verket
har i dag etablert trafostasjon som gir tilstrekkelig kapasitet, også til nybygging.
Oppsummering:
Vi mener at etablering av dette byggefeltet ikke er i strid med nasjonale planer om å bevare
bærekraftige utkantområder. At byggefeltet er litt på siden av lokalkommunes overordnede plan om
å konsentrere bebyggelsen til Løding/Tverlandsområdet, burde ikke være til hinder for å etablere
flere tomter på Godøynes. Å øke tomtetilgangen på Godøynes ivaretar befolkningens behov for
valgfrihet. Noen ønsker å bo på landet. Avstanden til Bodø er ikke lenger enn at dette er mulig uten
at det øker belastningen på storsamfunnet
Vennlig hilsen tre grunneiere

Del av gnr. 73 bnr. 18, 19 og 44
1:1000

14.04.2016

© Norkart AS
1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget 2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig 3) Kommuneplanen er laget for små målestokker og kan være unøyaktig hvis man zoomer mye inn i planen.

Byplan
Bodø kommune
Postboks 119
8001 BODØ
27. april 2016
e-post: postmottak@bodo.kommune.no

SNEKKERVEIEN 3, BODØ
Opparbeidelse av parkeringsplass og grøntanlegg
Innspill til kommuneplanen
Vi viser til møte med Byplan 25.04 hvor saken ble drøftet.
Bodø Industri AS er tilbudt å overta del av eiendommen gnr. 138 bnr. 3760 for opparbeidelse av
parkeringsplass, se vedlagte tilbud fra Bodø kommune 03.07.2012.
Vi har utarbeidet en situasjonsplan som viser forslag til opparbeidelse av området, se vedlagte
tegning.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til grøntområde. I kommuneplanens tema
Grønne planer: Grønnstruktur i Bodø temakart 22 e, Grønne planer – rekreasjon, er ikke
området markert som grøntområdet. Det tilstøtende området mot øst, betegnet 105, er grønt og
inngår i Temakart Rekreasjon som «park».
Det er ikke gjeldende detaljreguleringsplan for området.
Vi ber om at denne parkeringsplassen tas med i det pågående revisjonsarbeidet for
kommuneplanens arealdel.

Med vennlig hilsen

Gisle Jakhelln
siv.ark. mnal
Kopi:
Bodø Industri AS v/adm. dir. Morten Hugo Olsen. E-post: morten.hugo.olsen@bodoind.no
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Fra: Sven AaKE Hagen[saakhage@online.no]
Dato: 04.05.2016 12:49:17
Til: Mats Marthinussen
Tittel: Re: SV: Kommuneplanens arealdel
Flott,takk skal du ha, jeg gav deg imidlertid feil g rds og bruksnummer i g r, der det er aktuelt er 218/9, eller er
beskrivelsen av omr det korrekt. Beklager. Mvh. Sven- ke.

Den 04.05.2016 11:47, skrev Mats Marthinussen:

Hei og takk for innspill!

Den offisielle fristen er g tt ut, men jeg skal f re det opp p saken.

Med vennlig hilsen

Mats Marthinussen
Arealplanlegger
Byplan, Bod kommune

Fra: Sven AaKE Hagen [mailto:saakhage@online.no]
Sendt: 3. mai 2016 08:51
Til: Mats Marthinussen
Emne: Kommuneplanens arealdel

Hei, beklager � ha overg�tt tidsfristen. Har et omr�de som kan v�re aktuellt avsatt til
framtidig fritidsbebyggelse. det ligger p� eiendommen 218/2 nord for avkj�rsel, bru til
812 mot Beiarn. Arealet er det som ligger mellom elva og dyrkamark. Er det for sent � f�
det med. Mvh. Sven-�ke Hagen
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Fra: post@bodo.kommune.no[post@bodo.kommune.no]
Dato: 09.05.2016 09:32:08
Til: Postmottak Bod Kommune
Tittel: Innspill til oppstart av planarbeid og h ring av planprogram

Navn
Tore Vikan
Adresse
Sivert Nielsens gate 52C H0409
E-post
Tlf.
Sak/saksnr.
Vatnvatnet 63/14
Innspill/merknad/uttalelse kning antall hyttetomter, spredt fritidsbebyggelse, klarere
regler m.m. Jeg snakket med Mats Marthinussen den
06.05.2016, og han fortalte at jeg kunne komme med innspill
(som ville bli vurdert) til kommuneplanens arealdel selv om
fristen egentlig var g tt ut. Jeg er eier (sammen med min bror
Rune Vikan) av gnr 63 bnr 14 i Vatnvatnet. Omr det er i
kommuneplanens arealdel (2014-2026) avsatt til LNRF
(landbruks-, natur- og friluftsomr der) med spredt
fritidsbebyggelse og hensynssone friluftsliv. Videre forst r vi
det slik at innenfor deler av dette LNRF omr det tillates det i
utgangspunktet ikke spredt fritidsbebyggelse eller fradeling til
fritidsbebyggelse, men det kan gj res unntak fordi
kommuneplanens arealdel pner for spredt fritidsbebyggelse i
omr det. Av kommuneplanens arealdel 6.2.4 (Bestemmelser
om fritidsboliger i Bod marka og Skau-L psmark) f lger at det
i sone 3 (som gjelder Vatnvatnet) tillates fortetning med inntil 5
nye hytter i planperioden. Det er etter det vi forst r ikke noen
begrunnelse p hvorfor det er avsatt til inntil akkurat 5 hytter i
planperioden. Vi mener at det er flere steder i omr det (sone 3)
at det vil v re - fornuftig/hensiktsmessig - ha mulighet til
sette opp flere hytter. Dette er et omr de som egner seg meget
bra til hytter, spesielt siden det er s n rt Bod med den
naturen/mangfoldet og mulighetene som er ved Vatnvatnet,
b de sommer og vinter. Videre er det hovedsakelig eldre
hytter, og det b r ogs v re mulighet for kunne sette opp
nyere hytter. Innbyggertallet i Bod
ker relativt mye (som vi
f.eks. kan se p vegutbygging), noe som burde gjenspeiles i
muligheter for flere fritidsboliger i n rheten av Bod . Som
nevnt tidligere pnes det for spredt bebyggelse av hytter. Dette
mener vi kan v re misvisende for bebyggelse i omr det.
Omr det er - hensynssone friluftsliv, og siden det er
hensynssone friluftsliv m det vektlegges hvordan "spredt
bebyggelse" skal vurderes fra/mot hensynet til friluftsliv. Vi
mener at ut ifra et friluftsperspektiv vil det ofte v re fornuftig
samlokalisere hytter (i hvert fall p v r eiendom). Dette st ttes
ogs av kulturkontoret v/idretts- og friluftskonsulent Aviaja Keit i
brev datert 20.07.2015 (saksnr 2015/3531). Her f lger det at "I
et friluftsperspektiv vil det i noen tilfeller synes fornuftig
samlokalisere hytter fremfor spre de. I dette tilfellet synes det
fornuftig fordi det s vidt vites ikke g r noen viktige stier
gjennom omr det eller er andre viktige friluftsinteresser". Vi
antar at dette ogs gjelder for store deler av Vatnvatnet. Det

file://C:\ephorte\pdfservdocproc\EPHORTE\752882_FIX.HTML

09.05.2016

Side 2 av 3

kan og nevnes at i samme sak uttaler Sametinget og Nordland
fylkeskommune, og Bod kommune - n ring og etablering seg,
og ingen har noen innvendinger mot at det fradeles fem
hyttetomter som skal ligge relativt n rt hverandre, alts
samlokaliseres). Videre er omr det p gnr 63 bnr 14 og flere
andre omr der ved Vatnvatnet allerede bygd ut med mange
hytter som st r n rt hverandre. Vi mener derfor at det i mange
tilfeller vil v re bedre samlokalisere hytter. Andre grunner
som kan nevnes er at det kan lages/brukes felles vei (og en
sparer inngrep i naturen), evt. avtale/felleskap med andre hytter
om innlegging av vann og evt. felles avl p, str m o.l. til hytter.
Videre er det ogs en sikkerhet/trygghet med at flere hytter er
samlet fordi det minsker faren for innbrudd, h rverk o.l. For
v rt omr de vil det jo kun v re fordeler at det er samlokalisert.
Hyttene ligger ca. 200 meter fra veien og eierne bruker en
privat vei. Hyttene er heller ikke til noen som helst sjenanse for
andre. Det er videre i mange tilfelle sv rt uheldig at det en
bruker kriteriet "spredt bebyggelse" for om en kan f fradelt en
hyttetomt. Denne betegnelsen legger mer opp til forvaltningens
sitt frie skj nn avgj re hva forvaltningen nsker, som jo ofte
kan v re forskjellig fra person til person og sted til sted. F.eks.
kan en saksbehandler mene spredt bebyggelse er 20 meter til
neste hytte, men en annen mener det er 100 meter. Bod
kommune og dens innbyggere er mye mer tjent med ha et
mer konkret og forutsigbart regelverk forholde seg til. Satt p
spissen, med spredt bebyggelse er det jo mulighet tolke
faktum slik en vil for f et nsket resultat. Ut ifra det som
fremg r ovenfor vil jo i mange tilfellet hensynet friluftsone og
spredt bebyggelse v re direkte motstridende interesser. Det
kan ogs nevnes at vi s kte om f fradele 5 hytter i 2015
(saksnummer 2015/3531). Her kom kommunen med en veldig
fri tolkning som vi mener b rer mer preg av synsing, som vi
igjen mener er sv rt uheldig. I denne saken hevdet Bod
Kommune "at makstallet p inntil 5 hytter i planperioden m
fordeles p flere eiendommer, og p alle delomr der avsatt til
LNRF- spredt fritidsbebyggelse . Det Bod Kommune her
skriver har, slik vi ser det, ikke noen som helst st tte hverken til
i kommuneplanen eller noen andre rettskilder. Videre mener vi
det helt klart m tas hensyn til hvor stor en eiendom er. En tomt
p 100 m l (som v r tomt) b r ha mulighet for f skille ut
flere hyttetomter, enn en liten tomt (f.eks. p 1 m l). Det kan
ogs nevnes at en liten tomt vil jo ogs vanskeligere oppfylle
kravet/ nsket om spredt bebyggelse. Slik det er n f r vi ikke
en gang skilt ut 2 hyttetomter - alts en til hver av oss eiere.
Oppsummert mener vi antallet for hytter/fritidsboliger i sone 3
b r kes, videre b r det lages klare regler p hvor mange
tomter hver eiendom kan fradele, og det m v re mulighet til
fradele flere tomter p en stor eiendom i forhold til en liten
eiendom. Dersom det fremdeles skal v re et krav til "spredt
bebyggelse" m dette konkretiseres mer. Tore Vikan og Rune
Vikan
Legg ved filer
IP-adresse
Dato
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Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

Bodø kommune
Postboks 319
8001 BODØ

postmottak@
jernbaneverket.no
Sentralbord:
05280

Kristoffer Seivåg

Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:

Marte Lønseth
Tlf.: +47 40428144
Henvendelse til:
Faks:
E-post:

Marte.Lonseth@jbv.no

13.05.2016
Saksref.: 201601393-2
Deres ref.: 2015/5827

76940501888

Vedlegg:

N054769405001888

Dato:

IBAN-NR.

SWIFT:
DNBANOKK
jernbaneverket.no

Uttalelse til planprogram - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Bodø kommune

Det vises til epost mottatt 19.02.2016 vedlagt forslag til planprogram for kommuneplanens
arealdel 2018-2030 for Bodø kommune. Det vises også til vår tidligere uttalelse til
planprogram for ny kommunedelplan for samferdsel datert 27.03.2015.
Jernbaneverket har gjennomgått vedlagte dokumentasjon og har følgende tilbakemelding:
Nasjonale jernbaneinteresser og arealbruk
Målet for jernbanen er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling.
Som nevnt tidligere, i vår uttalelse til kommunedelplan for samferdsel, mener vi at
Saltenpendelen bør være et viktig bidrag til regional utvikling og et felles bo- og
arbeidsmarked. Dagens togtilbud mellom Bodø og Rognan er populært med bra belegg på
avganger i rushtiden. Tilbudet er også blitt forsterket med en dobling av kapasiteten i
rushtiden (august 2015) og med en ekstra avgang fra Bodø på kveldstid (desember 2015).
For å kunne forsvare nasjonale investeringer på jernbanen for et bedret lokaltogtilbud på
Saltenpendelen, bør derfor kommunene legge opp til en arealpolitikk som bygger opp
under en slik satsing. Det betyr at arealer for nye boliger, arbeidsplasser og andre
servicefunksjoner planlegges i nær tilknytning til eksisterende kollektivknutepunkt. Vi ber
om at dette vektlegges i det videre arbeidet.
Det vises også til plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029:
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag
Geoteknikk og overvannshåndtering
Planprogrammet omtaler klimaendringer og naturfare. Dette er også viktig med tanke på
jernbanen. De siste årene har vannrelaterte hendelser ført til store skader på jernbanen.
Menneskelige inngrep i nedbørfeltet er hovedårsak til de fleste skadene (flom, erosjon,
vann på avveie, skred etc.). Inngrep som endrer overflaten eller dreneringsveier, fjerning
av vegetasjon, bekkelukkinger, etablering av tette flater (tak, veier, parkeringsplasser), nye
bygninger og veier, grøfting/endring av bekkeløp og stikk-renner på feil sted, fører til
ulemper eller økt fare nedstrøms.
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Jernbanen er sårbar for denne typen hendelser og det er derfor viktig at stabiliteten til
jernbaneanlegg ikke forverres. Jernbaneverket er derfor svært opptatt av at kommunene
gjennom sin arealplanlegging unngår å legge til rette for tiltak som kan bidra til at disse
problemene forsterkes. Vi ønsker at det tilrettelegges for klimarobuste kommuner hvor det
bl.a. tas hensyn til viktige infrastrukturanlegg som jernbane.
Planfaglige råd
 Jernbane er lite nevnt, både i planen som skal revideres og i planprogrammet.
Jernbaneverket har nylig uttalt seg til planprogram for kommunedelplan
samferdsel, og vi har forstått det slik at dere i første omgang prioriterer arbeid med
kollektivtransport og sykkel, og at dette løses gjennom Bypakke Bodø.
Jernbaneverket vil i den sammenheng be om at fokuset på bane, som en del av
samfunnsutviklingen, ikke blir avglemt.


Kommunen beskriver et behov for å revidere de generelle bestemmelsene og
spesielt krav til uteoppholdsareal og parkering. Vi ber om at dette arbeidet sees i
sammenheng med vårt arbeid med konkretisering av en parkeringsstrategi for bl.a.
Saltenpendelen. Vi har bl.a. parkeringsutfordringer ved Bodø stasjon og Mørkved
holdeplass der parkering skjer på kommunal grunn. Se mer under overskriften
«Informasjon om prosjekter som berører Bodø kommune».



Ved etablering av nye tiltak i nærheten av eksisterende jernbane og fremtidig
jernbanespor må det utredes eventuelle konsekvenser for jernbanen. Dette må inn i
bestemmelsene til kommuneplanen slik at det ivaretas på reguleringsplannivå. I
slike saker bør jernbaneverket være involvert da en del utbygginger kan medføre
økt overflateavrenning som kan få innvirkninger på vår infrastruktur. Det kan for
eksempel være nødvendig å sette av ekstra areal til risikoreduserende tiltak i
enkelte områder. Også strandsonen fra Bodø til Fauske kommunegrense må
ivaretas med tanke på Jernbaneverket sin infrastruktur.



I gjeldende bestemmelser § 5.4 Fritidsbebyggelse - Tilhørende anlegg ved sjø og
vann/vassdrag er det ikke skrevet noe om forholdet til bane.



Generell informasjon om Jernbaneverkets behandling av arealplaner finnes i
Jernbaneverkets veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i
vårt tekniske regelverk.»
http://www.jernbaneverket.no/no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/

Informasjon om prosjekter som berører Bodø kommune
 Jernbaneverket jobber med en hovedplan for en forlengelse av krysningsspor og
etablering av ny holdeplass på Oteråga. Dette prosjektet vil tidligst kunne være
ferdigstilt i 2017.


Det jobbes også med en utredning av nye krysningsspor på Saltenpendelen. Denne
utredningen skal være ferdig i løpet av 2016. Da vil vi kunne si mer konkret om
hvilke arealer som må sikres langs banen. Jernbaneverket ser at § 10.3 i gjeldende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel ivaretar dette med en hensynssone på
50 meter på hver side av jernbanesporet.
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Jernbaneverket er nå i gang med en konkretisering av vår parkeringsstrategi for
Trønderbanen og Saltenpendelen. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av 2016.
Mer informasjon finnes på:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/JernbaneverketsUtredninger/parkeringsstrategi/



Jernbaneverkets strategi for ikke elektrifiserte baner er nå ferdig. For
Nordlandsbanen (nord for Steinkjer) anbefaler vi en ny vurdering av aktuelle
elektrifiseringsløsninger i neste NTP’s rullering. Også hydrogen/batteri/hybrid
drift kan være modne for å vurderes samtidig. Rapporten finnes på denne siden:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/JernbaneverketsUtredninger/anbefaler-elektrifisering-av-roros--og-solorbanen/

I tillegg nevnes at nye Tverlandet holdeplass hadde oppstart 17. august 2015. Da økte
samtidig NSB setekapasiteten i rushtiden.
Når det gjelder gods mener vi at godsterminalen i Bodø er tilstrekkelig dimensjonert for
behov langt frem i tid.
Vi ønsker dere lykke til med det videre planarbeidet og ber om at dere tar kontakt dersom
noe er uklart.
Med hilsen
Anne Skolmli
Regional direktør
Strategi og samfunn nord og midt
Marte Lønseth

Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
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Innspill til ny arealplan for Bodø kommune
1. Ang beiteområdet i fjell og utmark som ligger; øst for gårdene Koddvåg, Gillesvåg,
nord for gårdene Børelva og Hongdalen, vest for Ytre Kvikstad og sør for gårdene Kvalnes og
Evenset.
Vi ber om at det ikke blir mer fritidsbebyggelse i dette beiteområdet. Kart er vedlagt der
området er innenfor den røde linjen.
Med andre ord ønsker vi at de områdene som idag er avsatt til fritidsbebyggelse tas ut. Der
det allerede finnes fritidshus ber vi om at det ikke må bygges flere. Spesielt ønsker vi at feltet
mellom Kvalnes og Evenset blir tatt ut. For feltet i Bogen ønsker vi at det ikke må bygges
flere hytter.
Si ifra hvis det er behov for nærmere presisering av hvilke felt vi mener, eller over
beiteområdets utstrekning.”
2. Vi ber om at det i kommunen, ikke må bygges fritidshus inne i, eller i umiddelbar
nærhet til bygdene slik det er gjort bla på tettstedet Skjerstad.
Med hilsen
Rita og Finn Lyng
Oskar og Anne Judith Wenberg
Ivar og Linda Bjerkli
Eirin Bjune og Reiulf Pedersen

STE-TEK AS
Storgata 27
1440 Drøbak

Bodø Kommune, Byplan
v/Arealplanlegger Mats Marthinussen.

STE-TEK AS
Org nr 911 561 522
mobil nr 908 51 264
e-post: stesig@online.no
Bank: 9680.36.80237

Dato 23 mai 2016

Vi viser til referat fra avklaringsmøte 25.11.2015 og korrespondanse på e-post 23.05.2016.
Beklager at vi ikke tidligere har registrert kommunens frist for innspill og vi takker for muligheten til
å komme med innspill etter at fristen er utgått !
Innspill til Kommuneplanens arealdel.
Innspillet gjelder for eiendommen Trålveien 35, Gnr. 39, Bnr. 298 Alstad i Bodø Kommune.
Forslagstiller: STE-TEK AS sammen med Naustvoll Arkitekter AS som arbeidet med saken.
Tiltakshaver: Eiendomselskapet NorDykk AS v/ Hans Martin Seljeås.

Tiltakshaver planlegger å søke omregulering av eiendommen 39/298 fra næring/forretning til
boligformål. Nåværende bygning vil da bli revet/fjernet og det planlegges å bygge 2- 3 stk.
boligblokker i 4 til 5 etg. og med parkeringskjeller i underetg.
Naustvoll Arkitekter AS er i gang med å utarbeide et skisseforslag til fremtidig situasjon. Forslaget vil
bli oversendt Bodø Kommune snarest mulig. Skisseforslaget vil inngå i - og supplere dette innspill.
Vi anmoder om at dette innspill om en omregulering til boligformål for 39/298 blir tatt inn i
planarbeidet med rullering av Kommuneplanens arealdel.

Med vennlig hilsen
STE-TEK AS
Sigvald Stene

Kopi:

Naustvoll Arkitekter AS
Hans M. Seljeås

SKISSE TIL BOLIGBYGG i 5-6
etasjer med felles parkeringskjeller.
Tomta er ca 4340 m2
Boligene fordeles på tre bygg med 4
leiligheter i hver etasje.
Det ønskes min. 5 etasjer +
parkeringskjeller, altså min. 60
leiligheter.
Etter dagens parkeringsregler gir det
72 parkeringsplasser, som tenkes
plassert i parkeringskjeller.
Dette prosjektet har en BYA på ca
1780 m2. Det gir en utnyttelsesgrad
på 41%.
Utnyttelsesgraden på tomten bør
dermed settes til min 45% for å ta
høyde for endringer.
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na-ark

NAUSTVOLL ARKITEKTER AS
BESØK: Tollbugata 9, Bodø POST: postboks 41, 8001 bodø
TLF: 95725145 E-POST: berit@na-arkitekter.no

prosjekt
tegning

1607 Trålveien 35
A201 Plan 1. Etasje

målestokk 1:500
dato 17.06.2016
saksbehandler Siv. Ark. Berit Naustvoll

na-ark

NAUSTVOLL ARKITEKTER AS
BESØK: Tollbugata 9, Bodø POST: postboks 41, 8001 bodø
TLF: 95725145 E-POST: berit@na-arkitekter.no

prosjekt
tegning

1607 Trålveien 35
A102 3D skisse

målestokk 1:1,17
dato 17.06.2016
saksbehandler Siv. Ark. Berit Naustvoll

Bodø kommune

Saksbehandler:

Per Sagen
48145625
Seksjon:
Forvaltningsseksjonen i region
Nordland
Vår referanse:
16/2432
Deres referanse: 2015/5827
Vår dato:
08.03.2016
Deres dato:
16.02.2016
Telefon:

Att: Kristoffer Seivåg

BODØ KOMMUNE NORDLAND - UTTALELSE TIL MOTTATT VARSEL OM
OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030
Vi viser til deres brev datert 16.02.2016 med varsel om at det er satt i gang arbeid for
revisjon av kommuneplanens arealdel for Bodø 2018-2030. Forslag til planprogram er
lagt ut på høring.
Av planprogrammet, og av den samlede saksfremstillingen, fremgår det at
byutviklingsområdene var i fokus ved forrige rullering (vedtatt i 2014) og at det
derfor vil bli lagt ekstra fokus på arealformålene utenfor byutviklingsområdene i
kommende rullering. Det bli opplyst om at dette «… gjelder særlig sjøarealene,
strandsonen, landbruks- og reindriftsområder og områdene for fritidsboliger.»
FISKERIDIREKTORATETS MÅL , ROLLE OG ARBEIDSOPPGAVER

Fiskeridirektoratet sitt overordnet mål er å fremme lønnsom og verdiskapende
næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine
ressurser og marint miljø. Vi skal være en faglig premissgiver, effektiv forvalter og
medspiller gjennom samarbeid med næring, forskning og andre offentlige etater.
GENERELT OM HELHETLIG FORVALTNING AV KYSTSONEN

Fiskeridirektoratet region Nordland vil understreke at en konfliktavklarende og
tilretteleggende plan vil gi større bærekraft i kystsonen, ikke mindre. Samtidig er det
viktig å være klar over at det er nasjonale myndigheter som bestemmer hva
kystsonen skal fylles med av framtidig vekst av matfisk av laks og ørret. Plan skal
tilrettelegge for å kunne ta i mot ny vekst innen bærekraftige rammer og i god
sameksistens med andre brukere.
Fiskeridirektoratet region Nordland mener at en plan ikke kan løse alle utfordringer i
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kystsonen. En plan er ofte statisk, men sammen med den mer dynamisk løpende
forvaltningen av kystsonen; saksbehandling av ny aktivitet og regelverk knyttet til
miljømessig forsvarlig drift, skal det utgjøre en langsiktig, helhetlig og god
forvaltning av kystsonen.
SAMFUNNSDEL

Av tildelingsbrevet for Fiskeridirektoratet for 2015 heter det bl.a. følgende om
langsiktige mål og strategier:
«Regjeringen vil legge til rette for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
Rammene som legges for næringen skal gi mulighet for en økning av produksjonen i et langt
perspektiv, innenfor rammer som er akseptable for miljøet».
Om marin arealforvaltning spesielt, heter det:
«For at potensialet for sjømatproduksjon fra norske kyst- og havområder kan utnyttes på en
bærekraftig måte, skal Fiskeridirektoratet bidra til at fiskeri- og havbruksnæringens interesser
blir ivaretatt i plan- og arealprosesser. Det skal i størst mulig grad arbeides for sameksistens
mellom sjømatproduksjon og annen næringsvirksomhet i kyst- og havområder».
Regjeringen vedtok 12. juni 2015 nye nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging. Det heter følgende om fiskeri- og havbruksnæringene:
«Fiskeri- og havbruksnæringene er store eksportnæringer som bidrar til aktivitet og
sysselsetting i hele landet, spesielt i mange lokalsamfunn langs kysten. Regjeringen vil legge
til rette for en forutsigbar vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen, der miljømessig bærekraft
vil være den viktigste forutsetningen for regulering av næringen. Den regionale og
kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige
arealbehov. Samtidig som det settes av tilstrekkelig areal til fremtidig havbruk, må bruken av
allerede tildelt areal optimaliseres og miljøhensyn vektlegges. Planleggingen må også ivareta
andre samfunnsinteresser og hensyn i kystsonen. Regjeringen vil bidra med veiledning for
helhetlig forvaltning og planlegging i sjø, samt bidra til utvikling av planverktøy og bedre
kunnskapsgrunnlag.»
De siste tiårene har det,- til tross for et godt ressursgrunnlag,- vært en sterk nedgang
i antall fiskere og fiskefartøy. De viktigste forklaringene er effektivisering og en villet
politikk om å redusere deltagelsen for å skape god økonomi i fangstleddet.
Dette blant annet av hensyn til konkurransen med andre næringer og arbeidsplasser.
Det har vært et enestående sammentreff at vi samtidig har fått framveksten av en ny
næring, akvakultur, i kystdistriktene. Det har medført arbeidsplasser og sysselsetting
og en formidabel vekst i norsk sjømatproduksjon generelt, og i Nordland spesielt.
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Hovedutfordringen framover vil være å videreutvikle de deler av Nordland som
ikke har fått uttelling av den utvikling som har vært de siste 10-årene.
I forbindelse med arbeidet med Sjømatmeldingen, er det lagt fram flere
rapporter som dokumenterer fremtidsmulighetene for de marine næringene og
mulighetene for en kraftig økning i verdiskapingen i marin sektor. Beregningen av
den marine omsetningen til 550 milliarder kroner i 2050, utgjør en seksdobling av
dagens nivå1.
Fiskeridirektoratet region Nordland er opptatt av at plan legger til rette for å ta ut
dette potensialet. Det må skje innen bærekraftige rammer og i god sameksistens med
annen arealbruk i kystsonen.
Fiskeridirektoratet region Nordland er opptatt av at det gjennomføres en god
beskrivelse av fiskeri og akvakultur sin betydning for næring og samfunn i regionen
(kommunen). Samfunnsdelen bør beskrive nåsituasjonen innen fiskeri og akvakultur,
viktige utviklingstrekk, utfordringer og muligheter framover, samt målsettinger for
ønsket utvikling. Viktige nøkkeltall er sysselsetting (også direkte og indirekte
avledet), produsert mengde sjømat og eksportverdi. Innen fiskeri er det mulig å bryte
ned statistikken på kommunenivå. Innen akvakultur er vår statistikk i stor grad
knyttet opp mot regioner (Nordland fylke). Det innebærer at det er nødvendig å
gjennomføre noe arbeid og beregninger for å finne fram til gode data for
enkeltkommuner.
Det er konkurranse om arealene i kystsonen, også mellom akvakultur og fiske.
Interessekonfliktene er størst mellom akvakultur og fiskefartøy som drifter lokalt,
både lokale og fartøy fra andre distrikt. Det bør vurderes å utarbeide statistikk og
beste kunnskap om dette.
I tillegg til beste kunnskap som beskriver næringene og arealbruken, bør det også
utarbeides indikatorer som beskriver omfanget av akvakulturproduksjonen på en
god måte og potensialet framover. Eksempler på indikatorer kan være produksjon
per kvadratkilometer, areal per lokalitet m.m. Fiskeridirektoratet region Nordland
kan gjerne delta inn i en nærmere drøfting av dette.
Det er viktig at det gjennomføres brede og gode prosesser også om samfunnsdelen
med lokale organisasjoner og aktører i sjømatnæringen.
Samfunnsdelen vil bli det avgjørende premiss inn i arealdelen. Målsettinger om
ønsket utvikling i samfunnsdelen må gjenfinnes i arealdelen.
AREALDELEN

Fiskeridirektoratet skal gjennom gode prosesser sikre at både fiskerinæringa,
1

«Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»(2012) v/Det kongelige Norske Videnskapers Selskap (DKNVS) og Norges
Tekniske Vitenskapsakademi(NTVA).
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akvakulturnæringa og ulike andre brukere, medregnet allmennheten, får adgang til å
benytte felles ressurser både til havs og i kystsona på en bærekraftig måte.
Fiskeridirektoratet har følgende delmål innenfor den marine arealforvaltningen:
-

En kunnskapsbasert marin arealforvaltning
En balansert og bærekraftlig utnyttelse av arealer, med utviklingsmuligheter for
fiskeri- og akvakulturnæringa

Fiskeridirektoratet region Nordland er opptatt av at kommunene tar stilling til
arealbruk og arealbrukskonflikter gjennom å utarbeide og rullere kommuneplanens
arealdel. Kommuner som satser på utvikling av fiskeri- og akvakulturnæringen
oppfordres til å gjennomføre brede og demokratiske planprosesser for å avklare
arealbruk.
Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige brukere av sjøareal. Arealplanlegging legger
premissene for denne bruken. Å sikre tilstrekkelige arealer for utviklingen av fiskeriog havbruksnæringen gjennom aktiv deltagelse i planleggingsprosesser, er derfor et
prioritert område for fiskerimyndighetene. Fiskeridirektoratet region Nordland vil
også understreke betydningen av at fiskarlag lokalt, havbruksaktører, fiskeindustri
og tilknyttede næringer deltar i planleggingsprosessen, og gis anledning til å definere
og dokumentere sine arealinteresser.
Forvaltningsreformen innebærer blant annet at adgangen til å fremme innsigelser på
vegne av havbruksinteressene er blitt overført fra Fiskeridirektoratets regionkontor
til fylkeskommunene med virkning fra 1. januar 2010. Fiskerimyndighetene skal
imidlertid fortsatt komme med innspill i tilknytning til akvakultur i ordinære
kommunale planprosesser.
Nærmere om arealdelen
Den mest hensiktsmessige detaljeringsgraden for planleggingen av sjøarealene må
tilpasses situasjonen i den enkelte kommune og avklares gjennom
kommuneplanprosessen.
I Nordland har vi god erfaring med en planinnretning der det tas stilling til konkrete
arealbrukskonflikter, løfter fram tunge arealinteresser gjennom bruk av èn bruks
arealkategorier og beholder ”restarealet”, der ingen interesser i utgangspunktet har
forrang framfor andre, som et flerbruksområde med alle underkategorier.
Fiskeridirektoratet region Nordland må erkjenne at det er noe mangelfull rullering av
kommuneplanene i Nordland, og sikkert også i andre fylker. Det skyldes nok at
arbeidet er svært ressurskrevende med mye formalkrav. I tillegg er arealdelen i kyst
kompetansekrevende. Rullering gir derfor ikke nødvendig fleksibilitet og dynamikk i
en plan. ”Restarealet” representerer ofte det eneste dynamiske element i planen.
Fordelene med en planinnretning som beskrevet over er følgende:
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-

Gir alle interessenter størreforutsigbarhet
Unngår i større grad dispensasjonssaker (ny PBL innskjerper bruken av
dispensasjonssaker)
Kortere saksbehandling i ettertid (dispensasjonssaker tar lenger tid)
Akvakultur slipper å bruke krefter på å søke i områder der sjansene for avslag
er relativt store (får sluset akvakultur til de ”riktige” områdene)
Akvakultur kan konsentrere innsatsen om å få til gode løsninger i avsatte
akvakulturområder og i flerbruksområder der akvakultur inngår
Det er lettere å få til gode løsninger med avbøtende tiltak i restarealet
Det gir kort og godt bedre og mer bærekraftige planer

I Nordland har vi noen planer med en slik innretning som redegjort for ovenfor.
Erfaringene er gode. Det fremmes også klart mindre dispensasjonssaker i kyst i disse
kommunene. Med dette som utgangspunkt vil vi nedenfor gi nærmere råd om
arealbruken.
Fiskerinæringens arealinteresser
Fiskeridirektoratet har ansvaret for å registrere og lagre kystnære fiskeridata. Det
gjelder både bruks- og ressursområder. Ressursområder er alle gytefelt, viktige
oppvekstområder for yngel, viktige beiteområder for fangstbar fisk og viktige
vandringsruter for fangstbar fisk. Bruksområder er alle ressursområder som det
drives fiske i og som kan påregnes å bli brukt i fremtiden. I tillegg kartlegges
låssettingsplasser.
Registrering av kystnære fiskeridata foregår ved hjelp av flere metoder. Aktuelle
metoder er intervju av fiskere og andre lokalkjente, kart over innmeldt bruk til
Kystvakten og sporingsdata. Fiskeridirektoratet region Nordland har kartlagt
kystnære fiskeridata i alle Nordlands kystkommuner.
Fiskeridataene er lagt inn i Fiskeridirektoratets kartdatabase og er også tilgjengelig
på internett (http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2).
I løpet av arbeidet er det avklart at det er nødvendig å gjennomgå deler av dette
datasettet på nytt. Kvalitetssikrede data (gyte, reketrålfelt og låssettingsplasser) som
vi mener er mest relevant for det pågående kystsoneplanarbeidet er lagt inn i vårt
kartverktøy.
Fiskeridirektoratet region Nordland tilrår at de viktigste høste- og ressursområdene
for fiskerinæringen bør avsettes som èn bruks fiskeområder i det juridisk bindende
plankartet. Det gjelder Fiskeridirektoratets kartlagte gyteområder (som også er de
viktigste fiskeområdene), de viktigste låssettingsplassene og reketrålfeltene som er i
bruk. Kategorien èn bruks bør nyttes for å understreke styrken i disse
arealinteressene, og at denne bruken går foran annen bruk som vanskeliggjør eller er
uforenlig med utøvelse av fiske.
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Akvakulturnæringens arealinteresser
Akvakultur er en dynamisk næring. Driftskonsepter, teknologi, offentlige
reguleringer og type akvakulturvirksomhet påvirker hvilke sjøarealer som vurderes
som egnet. Mattilsynets krav til avstand mellom ulike lokaliteter varierer etter type
virksomhet, størrelse på lokaliteten m.m. Disse rammebetingelsene er i endring og
dette kompliserer vurderingen av hva som anses som egnede og tilgjengelige
sjøarealer for havbruksvirksomhet.
Akvakulturnæringen er derfor avhengig av en annen arealfleksibilitet sammenlignet
med aktiviteter på land. En sentral målsetting ved planlegging av kystsonen, bør ta
sikte på at potensialet for akvakultur skal kunne utnyttes optimalt samtidig som
andre viktige interesser ivaretas. Fiskeridirektoratet region Nordland er opptatt av at
det foretas en reell og bred interesseavveiing i forhold til andre brukerinteresser i
kystsonen der det legges vekt på god sameksistens (Ot.prp. nr 61 (2004-2005) om lov
om akvakultur).
Akvakultur er også avhengig av at arealene er tilstrekkelig store til den ønskede
virksomhet. Akvakulturanlegg som ligger i områder med store dyp, vil ha
fortøyningsanlegg som strekker seg langt ut fra selve anlegget som vises i
havoverflaten. Små akvakulturområder kan medføre at deler av fortøyningssystemet
blir liggende utenfor akvakulturområdet og dermed kommer i strid med planstatus.
Søknader om akvakultur som er i strid med vedtatte arealplaner, skal avvises.
Søknad kan først tas til behandling når en eventuell dispensasjon fra planen er gitt av
kommunen. Fiskeridirektoratet region Nordland ber kommunen være spesielt
oppmerksom på dette forholdet og tilrår at fortøyningsarealet avsettes som
akvakulturområde. Den nye plan- og bygningsloven gjør det mulig å planlegge i
vannsøylen. Konflikt med hvit sektor og ferdsel kan derfor løses ved å avsette deler
av akvakulturområdet/fortøyningsarealet på til eksempel 25 meters dyp (A-25). Gjennom
arbeidet har vi lagt til rette for utarbeiding av kartfiler over akvakulturlokalitetenes
fortøyningsareal.
Fiskeridirektoratet region Nordland tilrår at alle eksisterende akvakulturområder
avsettes som èn bruks akvakulturområder (A). Arealene må være store nok til å
omfatte fortøyningsarrangementet. Akvakulturaktører må gis anledning til å
redegjøre for framtidige arealbehov. Nye avklarte arealer for akvakultur bør også
avsettes som èn bruks ”akvakulturområder” i plankartet.
Disponering av «restarealet» i kystsonen
Når alle viktige arealbrukere og aktiviteter i kystsonen som fiskeri, akvakultur,
ferdsel, havn, friluftsliv, natur og vern m.m. har fått ivaretatt sine primære
arealbehov, vil det normalt stå til rest et relativt stort areal. Som følge av mangelfull
planrullering, representerer dette restarealet ofte det dynamiske element i planene. I
dette restarealet vil arealbruken bli til gjennom enkeltsaksbehandling.
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Fiskeridirektoratet region Nordland mener at dette restarealet må være et
flerbruksareal som omfatter alle arealkategoriene, også akvakultur (FFFNA område).
Vi viser her til kongelig resolusjon om Fylkesplan for Nordland (2009) hvor det bl.a.
understrekes ”at fordeling av sjøareal til havbruk må vurderes ut fra samme kriterier
som annen virksomhet”. Det er også i tråd med de nye arealpolitiske retningslinjene
for Nordland Fylke hvor det heter følgende i kapitel 8.5., punkt d):
”Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er
under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken samtidig som
det bygges inn fleksibilitet i planene.”
Arealavklaring mellom fiskeri- og akvakulturnæringen
Fiskerimyndighetene har en plikt til å medvirke i kommunale planleggingsprosesser
som berører vårt ansvarsområde. Regional fiskerimyndighet har et spesielt ansvar for
å bidra til å avklare arealbruk mellom fiskeri- og akvakulturnæringen.
Fiskerimyndighetenes deltagelse skal sikre et godt faglig grunnlag, at statlige
retningslinjer blir innarbeidet i planen og at planen både gir forutsigbarhet og
nødvendig fleksibilitet for fiskeri- og akvakulturnæringen og andre brukere av
kystsonen.
Marint biologisk mangfold – hensynssoner og naturområder
I 2013 starter arbeidet opp med kartlegging av utvalgte marine naturtyper.
Gjennom dette arbeidet og pågående kartlegging og verifisering i regi av HI kan det
bli kartlagt økologisk viktige og sårbare marine naturtyper på havbunnen. Eksempler
på det kan være større områder med hardkoraller.
Fiskeridirektoratet region Nordland mener det er aktuelt å avsette slike større
sammenhengende verifiserte korallrev til underformål Naturområde. Bruk av
hensynssoner er også aktuelt i tilknytning til korallrev. Vi oppnår da en god synliggjøring
av områdene som er viktig for beskyttelsen av områdene.
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Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef
Per Sagen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
Mottakerliste:
Bodø kommune

Kopi til:
Nordland Fylkes Fiskarlag
Nordland fylkeskommune
Norges Kystfiskarlag

Boks 103
Fylkeshuset
Postboks 97

8001
8048
8380

BODØ
BODØ
RAMBERG
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Innspill

til kommuneplanens

arealdel

Ønsker at øvre delen av teigen av gnr 228 bnr 10, som er markert l vedlagt, kart tas med i
kommuneplanens

arealdel som fritidsbyggelse.

Begrunnelse er at det er sendt inn innspill for tilgrensede bruk og jeg ønsker at disse områdene
betraktes i sammen.
Området er i dag regulert til spredt boligbygging.

Med vennlig hilsen
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Bodø kommune.
Byplan kontoret

Bjørn-Åge Jensen
Midnattsolveien 1079A

Innspill til kommuneplanens arealdel 2014-2026 .
Dagens plan viser at det ikke er noen områder mellom Løpsmarka og Skaug som tillates
boligbygging.
På Skjelstad, ei ganske stor bygd 4 km fra Skaug, mener jeg det bør vurderes åpnet for spredt
boligbygging i området nedenfor Fylkesveien.
Dette området er på plankartet unntatt fra spesielt vern i forhold til Landbruksinteresser.
Her er det barn som vokser opp, busstopp er etablert for skoleskyss samt rutetilbud for øvrig
befolkning på stedet.
Fremtidige planer bør vurdere å forlenge gang og sykkel vei frem til området for å sikre
skoleveien uten kryssing av Fylkesveien for å komme til buss stoppet.
Det er konkrete planer om å søke dispensasjon for to boliger på 25/22 på vegne av
hjemmelshaver, i naturlig forlengelse av rekkehusene på 25/74.
25/74 vil også bli søkt om videre utvikling ved planer om riving/flytting av påstående verksted,
som ikke lenger passer inn i boligmiljø, og flyttet til annen lokalisering som næringsbygg.
På 25/74 vil det videre bli søkt om oppføring av ny enebolig med arealer tilrettelagt for
rekreasjon og lek i støyskjermede omgivelser.
I en komplett plan kan man se for seg en gang og sykkelvei forlenget frem til området som
leder gående og syklende trygt til en sentralisert og oversiktlig overgang ved busstoppet.
Jeg tolker det slik at det er politisk vilje til utvikling av dette området, da søknadene om
dispensasjoner fra formålene LNF og LNFR på eiendommene 25/71 og 25/74 ble gitt.
(Deling og bygging av enebolig på eiendommen 25/71, og to boliger i kjede på og 25/74).
Dispensasjoner belyste at dette ikke var til hinder for landbruk, natur, friluft, og reindrifts
interesser, og tillatelser ble gitt etter full høring av interne fagkontor og statlige- og regionale
myndigheter. Det var ingen protester eller merknader, heller ikke fra naboer.
Håper disse innspill tas med, selv om fristen er utløpt.
Med vennlig hilsen
Bjørn-Åge Jensen (sign)

Fra: Lunde Marit[Marit.Lunde@norconsult.com]
Dato: 25.01.2017 09:43:23
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: stig@stadssalg.no
Tittel: Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel - Børsingveien 2A

Hei
På vegne av Stadssalg AS ønsker vi å komme med innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel. Norconsult AS er på oppdrag av Stadssalg AS i gang med å utarbeide planforslag for Børsingveien
2A og vi ber om at dette tiltaket tas inn i revidert kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet for Børsingveien 2A ble fremmet som prinsippsak 28.11.2013 i komite for plan, næring og
miljø. Tiltaket var beskrevet som ett bygg med grunnflate på 3000 m2 med forretning i 1. etg og kontor i
deler av 2. etg. Det ble senere presisert at tiltakshaver ikke planla etablering av bygg over 5000 m2 eller
etablering av forretning over 3.000 m2 og at tiltakshaver var innforstått med at areal for forretning
inkluderer forretningens lagerareal. Vedtaket for prinsippsaken var som følgende: Komitè for plan, næring
og miljø gir med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 12‐11 tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for
gnr/bnr 38/684. Forhold til planlagt infrastruktur og elveparken må ivaretas i det videre planarbeidet.
Tiltaket ble ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel ved forrige rullering, men det ble avholdt nytt
oppstartsmøte for planarbeidet 17.3.2015. I møtereferatet står det under overskriften andre føringer
henvist til Prinsippsak av 28.11.2013 i komite for plan, næring og miljø sak 13/81.
Planområdet er i gjeldende kommuneplan regulert til offentlig formål og jordbruk. Vi ber om at det arealet
som er regulert til offentlig formål reguleres om til kombinert formål offentlig formål/næring og at arealet
som er regulert til jordbruk reguleres om til forretning/kontor. Legger ved planavgrensning og foreløpig
skisse av situasjonsplan.
Gjennom planarbeidet har vi avklart alle rammer for utbyggingen; at tiltaket ikke utløser krav om
konsekvensutredning, byggehøyder, byggegrenser, atkomst og hensynssone for kulturminne.
Planarbeidet pågår og planforslag antas levert våren 2017.

Mvh
Marit Lunde
Arealplanlegger
Dir: +47 75404571 | Mob: +47 45404760
marit.lunde@norconsult.com
Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
Tel: +47 75 40 45 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no
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Varemottak

Nøkkeltall:
Areal tomt:
BYA Dagligvare:
BYA Hotell:
BYA Totalt:

10065 m2
1291,0 m2
552,2 m2
1843,2 m2

P-plasser: 5

Hotell BTA:
1 etg:
552,2 m2
2 etg:
764,6
Typisk hotelletg: x4 705,6 m2
Toppteg:
414,4 m2
Total BTA:
4553,2 m2

23.6

Ambulansen

Parkering: 110 plasser

18.3
20

RV

80
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Bodø kommune
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8001 BODØ

Innspill - Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Bodø kommune
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 og høring
av planprogram i brev av 16.2.2016. Det ble ikke gitt innspill fra Nordland fylkeskommune innen
fristen 17.4.2016. Vi beklager dette.
Planprogrammet ble vedtatt av bystyret 8.9.2016. Bodø kommune har bedt fylkeskommunen gi
innspill til planarbeidet innen 31.1.2017.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:
Planfaglig
I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål for
arealpolitikken i perioden for en rekke tema, og ber kommunen vurdere i hvilken grad disse
temaene er relevante for planarbeidet.
Vi gjør videre oppmerksom på at Nordland fylkesting i desember 2016 vedtok Regional plan for
by- og regionsenterpolitikk, og ber kommunen legge denne til grunn for kommuneplanarbeidet.
Medvirkning og samordning
Kommunen har skissert et ambisiøst og godt opplegg for medvirkning i planarbeidet tilpasset
temaer og programstillinger. I tillegg til folkemøter, ønsker kommunen blant annet å etablere «bylab» i den nye rådhuset. Kommunen har også opprettet en nettside for kommuneplanarbeidet hvor
man skal kunne finne sentrale vedtak og dokumenter, opplysninger om høringsarbeidet og annet,
nyheter og aktuelt stoff knyttet til kommuneplanarbeidet og hvor det gis muligheter for innspill og
kommentarer til det pågående planarbeidet. Kommunen ønsker i denne sammenhengen å
tilrettelegge for at en brukervennlig toveis kommunikasjon. Dette er svært positivt og i henhold til
pågående nasjonal satsing på digital plandialog.
I planprogrammet legges det vekt på at Bodø Ungdomsråd skal involveres. I den sammenheng skal
det vurderes gjennomføring av et «ungdomstråkk» i form av en registrering av hvilke traseer
ungdom benytter og foretrekker til og innad i byen.
Fylkeskommunen mener dette vil gi et godt grunnlag for medvirkning i planprosessen, og er
fornøyd med at kommunen ønsker å bruke regionalt planforum.

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
Heidi Ramsvik
Tlf: 476 38466

Fokusområder
I planprogrammet fremkommer det at kommunen i rulleringen av kommuneplanens arealdel vil
legge vekt noen utvalgte områder, og at dette skal sees i sammenheng med andre pågående
planprosesser. På bakgrunn av at gjeldende arealplan er utarbeidet med vekt på byutvikling, vil det i
rulleringen av planen settes særlig fokus på kommunens øvrige arealer. Det presiseres imidlertid at
fokuset på byutviklingsområdet skal opprettholdes, og at kommunen vil arbeide videre med
planbestemmelser som ivaretar byutviklingsstrategien, samt tema som grønnstruktur,
uteoppholdsarealer, parkeringsbestemmelser, utviklingsområder i sentrum og utnyttelsesgrad.
Byutvikling
I planprogrammet refereres det til et mulig vedtak i Stortinget om lokalisering av ny flyplass i Bodø
i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan i juni 2017. Det vises her til at
kommuneplanen skal tilrettelegge for gjennomføring av et byutviklingsprosjekt «ny by- ny
flyplass». Kommunen viser videre til at det er behov for å definere sentrumsstrukturen innenfor
byutviklingsområdet bedre.
Fylkeskommunen mener det både i forbindelse med planleggingen av flyplassområdet og det videre
arbeidet med sentrumsstrukturen i Bodø må legges vekt på forutsigbare og klare rammer for
etablering av handel, og at dette skal sees i sammenheng med målsettingen i fylkesplanens kap 7,
Regional planbestemmelse for etablering av kjøpesentra: «Hensikten med planbestemmelsen er å
styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til miljøvennlige transportvalg og god
tilgjengelighet.»
Rønvikjordene
I planprogrammet vises det til at bruken av Rønvikjordene skal utvikles etter en overordnet plan
som har til hensikt å ivareta og utvikle landbrukspotensialet i området, og at dette også gjelder
fylkeskommunens del. Det heter videre at områdene som i gjeldende plan er avsatt til
næringsformål skal vurderes avsatt til LNFR.
Fylkeskommunen har med bakgrunn i vedtatt arealdisponering startet utarbeiding av en
områdereguleringsplan. Bodø kommune er med i dette arbeidet. En eventuell omdisponering av
arealbruksformålene på Rønvikjordene vil få konsekvenser for dette arbeidet. Rønvikjordene har
store verdier og de har en viktig lokalisering i innfarten til byen. En ny prosess med sikte på en
omdisponering av arealene til et annet formål vil kreve en god og bred prosess. Nordland
fylkeskommune har et oppdrag som samfunnsutvikler og har også egne behov for arealer til
samfunnsutvikling. Det er derfor viktig for fylkeskommunens videre arbeid å få en avklaring i
kommunens holdning til videre utvikling av området. Fylkeskommunen forventer derfor å bli
invitert fra starten av i en eventuell ny prosess.
Sjøareal
Fylkeskommunen er fornøyd med at kommunen ønsker felles planlegging av fjordsystemet mellom
nabokommunene. Dette er i tråd med fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer punkt 8.5 b):
«Kommunen oppfordres til å utarbeide interkommunale kystsoneplaner som avklarer og vurderer
arealbruken i dag og i framtiden». Dette er også i tråd med sittende fylkesråds politiske plattform
hvor det blant annet heter at fylkesrådet vil «Arbeide for å få utarbeidet regionale kystsoneplaner i
Nordland.»
Fylkeskommunen er fornøyd med at kommunen vil utarbeide funksjonell strandsone langs deler av
kysten. Dette er i henhold til arealpolitiske retningslinjer Punkt 8.5 e) «Den funksjonelle
strandsonen bør være kartlagt som grunnlag for planlegging av tiltak i sjønære områder.»
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Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at det pågår et arbeid med å utarbeide veileder for
funksjonell strandsone.
Landbruk, natur- og friluftsliv
I planprogrammet vises det til at hensynssone for friluftsliv videreføres, og at hensynet til landbruk
og reindrift innenfor LNFR områdene skal ivaretas og ny kunnskap innhentes. Vi gjør i den
forbindelse oppmerksom på at fylkeskommunen har startet arbeidet med regional landbruksplan i
samarbeid med Fylkesmannen i Nordland. Prosjektleder er Geir Solli, tlf. 97972500.
Klima og miljø
I oppstartsmeldingen vises det til at rulleringen skal ha et gjennomgående fokus på klima og miljø
med blant annet fokus på korte transportavstander, fortetting i eksisterende utbyggingsområder og
sikring mot klimaendringer. I vedtatt planprogram heter det videre at parkeringsbestemmelser i
kommuneplanen skal vurderes, blant annet med tanke på om de medvirker til å oppnå klimamål.
Kommunen legger til grunn at arealplanen skal følge opp nasjonale forventninger om bærekraftig
byutvikling gjennom fortsatt å satse på den kompakte byen. I den sammenheng vises det til
rapporten «Klima i Norge 2100» som peker på utfordringer knyttet til klimaendringer som har
betydning for byutvikling. For Bodø vil dette særlig omhandle utfordringer knyttet til endringer i
nedbør med påfølgende overvanns- og flomproblematikk, og for havnivåstigning. Kommunen vil
derfor videreføre bestemmelser knyttet til byggegrenser mot sjø og utarbeide en langsiktig strategi
for å sikre overvannshåndtering ved bevaring og/eller reetablering av blågrønne strukturer. Dette er
positivt og i henhold til fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, punkt 8.6 Klima og
klimatilpasning, hvor det heter at «Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima».
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at arbeidet med revidering av Regional plan klimautfordringer i Nordland er igangsatt. Kontaktperson: Charlotte Lassen, tlf. 75 65 05 98.
Vannforvaltning
Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer for
vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å gjennomføre
oppgavene som følger av forskriften, jf. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland
og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram. Forvaltningsplanen er
sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers
av kommune- og fylkesgrenser. Målsettingen er å sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og
bærekraftig bruk av alt vann. Vi ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god
vannkvalitet i innsjøer, elver, grunnvann og kystvann.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
 Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er
tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at de funksjonshemmedes interesser må
ivaretas.
 Hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til
lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør være fokus i planleggingen. Det
bes også om at man i planleggingen har fokus på sikring av områder der barn og unges
ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
 Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
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Folkehelsefaglig
Fylkeskommunen er delegert myndighet etter lov om folkehelsearbeidet (folkehelseloven) og
tilhørende forskrifter, til å forvalte ressurser for å fremme folkehelsen, understøtte
folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket.
Nordland fylkeskommune er positiv til at kravene til leke- og uteoppholdsareal i dagens arealplan
skal revurderes. Disse arealene i folks bo- og nærmiljø er viktige i forhold til å skape trivsel og
tilhørighet, og er en faktor for utjevning av sosiale ulikheter i helse. Det å kunne delta sosialt,
eksempelvis på aktiviteter i bo- og nærmiljøet, vil kunne være med på å skape en bedre psykisk og
fysisk helse for den enkelte.
Gang og sykkelveger og grønne korridorer er viktig og trafikksikker infrastruktur for sikring av
tilgangen til nærturområder og nevnte sosiale møteplasser, aktivitetsparker, idrettsanlegg, etc. Dette
er i tråd med arbeidet med fylkeskommunens revidering av trafikksikkerhetsplan.
Kommunens satsing innenfor området gang og sykkel er i stor grad tråd med Nordland
fylkeskommune sitt arbeid med tiltaksdelen til Regional Transportplan. Det er positivt at
handlingsplan for sykkel revideres parallelt med kommuneplanprosessen, og denne planen vil blir
en del av kommuneplanens arealdel. Spesielt spennende er muligheten for utredning av en egen
sykkeltrase på et av feltene på nåværende trefeltsvei mellom Hunstad og sentrum.
Samferdselsfaglig
Samferdselsavdelingen har ut fra gjeldende lov- og regelverk knyttet til våre ansvarsområder samt
fylkets planverk og retningslinjer, ingen spesielle merknader.
Fokus på kollektiv og aktiv transport er viktig og det er positivt at det gjøres tiltak som fremmer
disse transportmidlene. Regional transportplan (RTP) for Nordland er utarbeidet og sier noe om
vegforhold på dette detaljnivå som er av interesse.
Samferdselsfaglig uttalelse: Remi Andorsen, tlf. 75 65 08 62
Kulturminnefaglig
Arkeologiske kulturminner
Fylkeskommunen er godt fornøyd med § 1.7 Automatisk fredete kulturminner i bestemmelsene til
gjeldende plan og anbefaler at bestemmelsen videreføres.
Vi gjør oppmerksom på at kommunen har mulighet til å få avklart planlagte byggeområder i forhold
til arkeologiske kulturminner gjennom kommuneplanen. I tilfelle dette ønskes, vil kommunen på
vanlig måte bære kostnadene i medhold av kulturminneloven § 10.
Vi oppfordrer Bodø kommune til å vurdere hvorvidt det er områder som bør båndlegges for
regulering til spesialområde vern, for eksempel på Ljønes og Mjønes. Alternativt bør det framgå av
plankartet og bestemmelsene at utvalgte områder har særlige kvaliteter når det gjelder kulturminner.
Det vises til egne kulturminnefaglige innspill fra Sametinget og Tromsø Museum – Universitetsmuseet.
Kulturminnefaglig vurdering, arkeologiske kulturminner: Martinus Hauglid, tlf. 476 69 062.
Nyere tids kulturminner
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I gjeldende kommuneplanens arealdel inngår Temaplan for kulturminner i sentrum som en del av
planen. Utenfor sentrumsområdene er imidlertid verneverdige kulturminner ikke kartlagt.
Kunnskapsgrunnlaget for å sikre verdifulle kulturminner og kulturmiljøer er dermed mangelfullt.
Det anbefales at Bodø kommune foretar en kartlegging av verneverdige kulturminner i kommunen
som helhet.
I henhold til planbestemmelser i gjeldene plan skal områder som inngår i Temaplan for
kulturminner reguleres til bevaring i reguleringsplan. Erfaringsmessig vil det kunne ta lang tid før
regulering blir gjennomført. Vi vil derfor minne at generelle bestemmelser etter plan- og
bygningslovens § 11-9 nr. 7 - om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og
annet kulturmiljø - gir anledning til å gi kulturminner og kulturmiljø et juridisk bindende vern
gjennom kommuneplanens arealdel. Slike bestemmelser kan gis til konkrete avgrensede områder,
som hensynssoner for kulturmiljø eller områder som inngår i temaplan for kulturminner.
I tråd med dette vil vi sterkt anbefale Bodø kommune å bearbeide og komplettere
planbestemmelsene knyttet til kulturminner, slik at vernehensynene sikres.
Nyttige eksempler på bestemmelser knyttet til kulturminner finnes i en eksempelsamling som
Riksantikvaren har utarbeidet. Denne kan lastes ned her:
http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Bestemmelser-til-arealplaner
Det fremgår av saksframlegget at det meste av ny utbygging skal foregå innenfor
byutviklingsområdet. Innenfor dette området skal det utvikles nye bolig- og næringsområder,
samtidig som det skal være fokus på fortetting i eksisterende utbyggingsområder.
Fortetting vil gi utfordringer knyttet til byens fysiske identitet og særpreg. I de arealpolitiske
retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, inngår bl.a. følgende:
By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter,
stedets karakter og identitet.
Det anbefales at planarbeidet omfatter en analyse hvor det avklares hvor - og hvor ikke –
utnyttelsesgrad og byggehøyder kan økes, uten at det i for stor grad går på bekostning disse
kvalitetene.
Kulturminnefaglig vurdering, nyere tids kulturminner: Kari Torp Larsen, tlf. 476 60 675.
Akvakulturfaglig
Akvakulturnæringen er viktige brukere av kommunens sjøareal og arealplanen legger premisser for
bruken av kystsonen. Nordland fylkeskommune er opptatt av at kommunen bidrar til å sikre
tilstrekkelige arealer for utviklingen av marin sektor. Dette bør skje ved at kommunen gjennomfører
en bred inkluderende planleggingsprosess med de ulike interessegrupper, så som fiskarlag,
oppdrettsaktørene og deres interesseorganisasjoner, fiskeindustrien og andre tilknyttede næringer,
slik at disse får anledning til å melde sine behov og dokumentere sine arealinteresser.
Akvakultur er en dynamisk næring, som over tid vil kunne ha vekslende krav til areal for å utøve
sin virksomhet. Dette henger sammen med at teknologi, drift og offentlige reguleringer endrer
forutsetningene for lokalisering og krav til hva som anses som egnet sjøareal. Også krav til
innbyrdes avstand mellom anlegg og lokaliteter varierer etter type virksomhet og hvilken
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produksjon lokaliteten er godkjent for. Akvakulturnæringen er derfor avhengig av en annen
arealfleksibilitet sammenlignet med aktiviteter på land.
Et viktig mål for god arealplanlegging bør være at potensialet for akvakultur utnyttes og utvikles
samtidig som andre viktige interesser ivaretas. Nordland fylkeskommune er opptatt av at
kommunen gjennom kommuneplanen kan legge til rette for videre vekst av næringen og at dette
skjer uten at det går på bekostning av fiske og andre legitime interesser i kystsonen.
I Fylkesplan for Nordland (2013-2025) heter det i kap 8.5 Kystsonen at kommunen bør planlegge
hele kommunens sjøareal. Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel,
farleder, fiske, akvakultur og natur- og friluftsområder. Det framgår videre at arealplanlegging på
alle nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en
bærekraftig produksjon.
I stortingsmeldingen Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
sier regjeringen at de vil legge til rette for en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
Det i første rekke departementet som avgjør hvor mye det kan produseres i hvert fylke av disse
artene. Tilgang på tilstrekkelig og egnet areal for oppdrettsvirksomhet er en forutsetning for videre
vekst i næringen og kommunen er derfor en av premissgiverne for en forutsigbar og bærekraftig
vekst og for at en får utnyttet produksjonspotensialet i allerede tildelte akvakulturtillatelser.
I Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging vedtatt 12.6.15 er et av punktene
at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og
havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Arealbehovet sees i et regionalt perspektiv.
Laks og ørret er de dominerende artene i norsk oppdrettsnæring. Det er også en betydelig økt
interesse for produksjon av tang og tare i dag. De nærmeste årene kan det også forventes økt
interesse for oppdrett av andre marine arter. Selv om det ikke vil være mulig å forutse framtidige
behov, er det viktig at kommunen gjennom avsetning av arealer til akvakultur, legger til grunn en
viss fleksibilitet og at det eventuelt skilles mellom areal avsatt til ulike arter eller artsgrupper (PBL
§11-11, pkt 7).
Departementet har nylig lagt til rette at det kan søkes om tillatelse for produksjon av laksefisk til
utviklingsformål, en type tillatelse til akvakultur som skal bidra til å utvikle teknologi som kommer
akvakulturnæringen til gode. Disse vil kunne ha et helt annet arealbehov enn tradisjonelle anlegg.
Arealformål
Akvakultur kan i kommuneplanens arealdel avsettes som enbruksområde akvakultur (6400), som en
del av kombinert formål (6800) eller inngå i hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone (6100).
Nordland fylkeskommune tilrår at alle eksisterende akvakulturområder avsettes som
enbruksområder (A) i plankartet. Arealet som avsettes må være stort nok til å omfatte
fortøyningsarrangementet, i tillegg bør det gi rom for arealendringer/justeringer/utvidelser på
lokaliteten. PBL § 11-11, pkt 3. åpner for at det kan planlegges vertikalt i vannsøylen.
Der hvor fortøyninger kan komme i konflikt med farleder/hvit sektor mv., kan løsningen være å
avsette deler av akvakulturområdet/fortøyningsarealet til et midlere dyp, for eksempel til 25 meters
dyp (A-25).
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Fylkeskommunen anbefaler at planlegging for framtidig akvakulturvirksomhet primært skjer
gjennom avsetning av enbruksområder (A/A-25) i plankartet. Sekundært bør kommunen vurdere å
åpne for en fleksibel arealforvaltning der akvakultur kombineres med ett eller flere av formålene
ferdsel, farleder, fiske, natur- og friluftsområder, jf. PBL § 11-7 pkt 6. Det er viktig at lokale
havbruksaktører gis anledning til å redegjøre for framtidig arealbehov.
Utviklingen i akvakulturnæringen går raskt og det blir stadig færre, men større anlegg. Det er viktig
i denne planprosessen at kommunen får ryddet opp i tidligere arealbruk, justere eksisterende
områder i forhold til dagens og fremtidens krav og behov, og fjerne akvakulturområder som ikke
lenger er aktuelle å ta i bruk.
Akvakulturfaglig uttalelse: Elisabeth Karlsen , tlf 756 50 338.

Med vennlig hilsen
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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026

Innspill fra Bodø og Omegns Turistforening (BOT)
BOT har følgende innspill til det fremlagte forslaget til kommuneplanens arealdel for 20142026. Innspillene er særlig relatert til utøvelse av friluftsliv og til muligheter for
naturopplevelse i Bodømarka. Vi minner i den forbindelse om at det som mål 2 i temaplan
for Bodømarka fra 2005 poengteres at i Bodømarka skal ”enkelt friluftsliv” prioriteres.
Utarbeidelsen av vårt innspill har skjedd i samarbeid med Bodø Friluftsforum som også står
bak dokumentet.
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Markagrensa
Etter BOT sitt syn er dagens markagrense altfor snever og tilsynelatende tilfeldig trukket. I
forbindelse med pågående revisjon av kommuneplanens arealdel fremmer vi derfor forslag
om en revisjon av grensa.
Vårt forslag innebærer at friluftsområder i Bodømarka som er i aktiv bruk og av særlig stor
verdi for rekreasjon og naturopplevelser bør gis et vern mot nedbygging.
I tillegg til områdene som ligger innenfor dagens markagrense innebærer vårt forslag en
utvidelse av grensa til først og fremst å omfatte området Skau – Mjelle – Festvåg, men også
de begrensede friluftsområdene langs lifoten på Nordsida og den nærmeste delen av
nærområdet ved Løding, - i alt en utvidelse på ca 42 km2. Jf. kartvedlegg nr. 1.
Hvorfor utvide Bodømarkas grenser?
Begrunnelsen er rotfestet i målsettingene til Temaplanen for Bodømarka generelt (2005), se
vedlegg 1. I tillegg ønsker vi å fremheve følgende punkter.
1. Bruken av Bodømarka har de siste årene økt svært mye i forhold til tidligere tider.
Befolkningen har økt kraftig siden grensene ble satt første gang. I dag bor det 50000 i
Bodø, i 1990 bodde det 37000 i Bodø. Det betyr flere brukere i marka og stadig flere blir
det.
2. I følge friluftslivskartlegginga til Bodø kommune er det en del svært viktige
friluftsområder med nær tilknytning til Bodømarka som faller utenfor markagrensa i dag,
se kartvedlegg nr. 2. Jf. Målsetting med kommunens plan for Bodømarka:
Mål 2: Friluftsliv/sport «Det skal være mulig å drive med varierte sports- og friluftsaktiviteter i
Bodømarka. Tilrettelegging for slike aktiviteter skal ta hensyn til naturmiljøet og landbruket, slik at
disse verdier ikke ødelegges. Tilgjengeligheten til marka både fra bysentrum og fra boligområdene
rundt marka skal sikres, også for fotgjengere. Enkelt friluftsliv skal prioriteres».

3. De mest brukte friluftsområdene i nærområdet ved Løding på Tverlandet er ikke med
innenfor dagens markagrense. Se kartvedlegg nr.1.
4. Nordsida har begrenset med gode områder for friluftsliv i nærmiljøet. Det er viktig å sikre
disse for dagens og framtidig bruk, hvis flere bosetter seg i dette området. For eksempel
en sti langs lifoten.
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5. Sikre innfallsporter til Bodømarka fra Nordsida, se kartvedlegg nr. 3. Jf. Målsetting i
kommunens Bodømarkaplan:
Mål 8: Barn og ungdom «Barn og ungdom skal stimuleres til forståelse og respekt for landbruket og
naturmiljøet gjennom mulighet for aktiv bruk av marka. Tilgjengeligheten til Bodømarka må sikres».

6. Området Festvåg – Finnkonnakken – Mjelletindene - Mjelle har de siste årene fått økt
betydning som rekreasjonsområde for byens befolkning, også som et sted for
ettermiddagsturer og kveldsturer. Området er også viktig for den økende interessen for
klatring.
7. Utvidelsen av markagrensa vil styrke Bodøs profil som «Byen midt i naturen». Bodø har

ca. 150 km2 innenfor markagrensa (hvorav 30 km2 er innenfor Sjunkhatten
nasjonalpark). Med utvidelsen på 42 km2 blir den tilsammen ca. 190 km2.
8. De områdene som den jevne bruker forbinder med Bodømarka har utvidet seg. Sitat

Temaplanen for Bodømarka: « I tillegg skal marka grensa favne om de områder som den
jevne bruker forbinder med Bodømarka.»
9. Den foreslåtte utvidelsen er i utgangspunktet lite egnet til annen utnyttelse, men kan ha
stor betydning for Bodø som friluftslivsby , folkehelse og trivsel i framtida.
10. Den foreslåtte utvidelsen kommer ikke i konflikt med landbruk, da dette kan foregå som

tidligere, jf. kommunen sin Temaplan for Bodømarka (2005), se vedlegg 1.

Fritidsboliger i Bodømarka








Det må ikke finne sted nybygging av boliger eller fritidshus innenfor markagrensa, slik
vi har definert den ovenfor.
Med henvisning til temakart Sonekart Bodømarka foreslår BOT at sone 1 får en
begrensning som foreslått på plankartet. Sone 3 foreslår vi begrenset til eksisterende
hytteområde fra Hopen og langs vestsiden av Vatnvatnet/Innervatnet inkl. Storøya,
se kartvedlegg nr.4 og 5. Resten av Bodømarka - innenfor vår definisjon av
markagrensa - foreslås som sone 2.
I sone 1 foreslår vi grensen for restaurering og utvidelse satt til BYA=70 m2 og i sone
2 til 90 m2. I sone 3 kan vi under tvil akseptere at BYA settes litt større enn i sone 2,
men ikke like stor som i resten av kommunen, dvs. mindre enn 120 m2.
Hovedgrunnen til at vi frarår større utvidelser, er for å forhindre at fritidsboliger
omgjøres til - og brukes som - helårsboliger, slik vi ser eksempler på allerede i dag.
I forbindelse med ovenstående kan nevnes at da det ble satt stopp for ny
hyttebygging innenfor Markagrensa i Oslomarka da ”Markaloven” ble vedtatt i 2009,
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ble det registrert i alt 3131 hytter i det 1700 km2 store området (Oslomarka omfatter
deler av 17 kommuner i fem fylker). Vanlig hyttestørrelse er 60-70 m2, og bare et
mindretall er over 100 m2. Vi oppfatter Bodømarka som en bymark som både i
utstrekning og funksjon kan sammenlignes med Oslomarka, der også bruken av
fritidsboligene i de to bymarkene synes å være nær identisk.

Friluftslivskartlegging
Det er etter BOT sin mening behov for en oppdatert revisjon av kommunens
friluftslivskartlegging ved hver revisjon av kommuneplanens arealdel, så også ved denne.

Skogbruket i Bodømarka
Det må ikke lenger plantes gran på områder utover de som er tilplantet i dag, og flatehogst
må unngås når skogen skal avvirkes.

Innfallsporter til Sjunkhatten nasjonalpark
Bodø kommune har fem av de utpekte innfallsportene til Sjunkhatten nasjonalpark: ved
Heggmoen-Vatnvatnet, Soløyvannsveien-Erlingbu, Skau, Festvåg-Finnkonnakken og
Tverrbakk på Kjerringøy. Kommunen anmodes om å inngå et nært samarbeid med
nasjonalparkstyret om tilretteleggingen av disse, særlig med tanke på sommerbruk.

Parkeringsplasser
Ved enkelte parkeringsplasser rundt Bodømarka oppstår det i dag trafikkfarlige situasjoner
pga uforsvarlig parkering på store utfartshelger. Vi nevner særlig Maskinisten om vinteren og
ved Nordlivatnet ved Festvåg om sommeren. Her er det påkrevd med snarlige utvidelser.
Ved sistnevnte kan dette muligens kombineres med kommende tunneldrivingen på fylkesveg
834.

Forsvarets eiendom
Slik det ser ut i dag, kan Forsvaret komme til å nedlegge sin virksomhet i Bodømarka. Vi
tenker da i første rekke på Keiservarden, Junkerfjellet og Heggmoen. BOT ser det som
vesentlig at kommunen i så fall ser til at områdene blir frigjort for allmennheten og at veiene
opp til Junkerfjellet og Keiservarden blir vedlikeholdt om sommeren og brøytet om vinteren,
med de samme kjørerestriksjonene som i dag.

Stinettet
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Sammen med Bodømarkas Venner og STImuli utfører BOT et omfattende arbeid med
rydding, merking og skilting av sti- og løypenettet i Bodømarka. Vi mener at vi gjennom dette
gjør et verdifullt og helsebringende arbeid for bodøværingene, samt at vi avlaster
kommunens egne etater for betydelige arbeidsoppgaver. Vi ber derfor om at det i
kommuneplanen settes av midler til å støtte opp under denne innsatsen. Hva stier angår
legger BOT særlig vekt på å holde stiene som benyttes under den årlige 7- og 3-toppsturen i
god stand.

Kyststi Løpshavn – Geitvågen
Innspillet om en kyststi som i denne omgang er foreslått lagt fra Løpshavn til Geitvågen,
støttes. Vi går ut fra at det er tale om en beskjeden opprusting av eksisterende sti, som siden
kan inngå i tidligere foreslått kyststi fra Bremnes til Kløkstad.

Boligbygging ved Geitvågen
Etter hvert som vannledningen forlenges stadig lenger nordover langs Nordsida, må en være
forberedt på at søknader om å få bygge enkeltboliger eller små boligfelt vil bli fremmet. For
beboerne langs Nordsida vil en slik ”klattutbygging” føre til at det sammenhengende
friluftsarealet som er igjen på Nordsida når bebyggelse, dyrka mark og golfbanen trekkes fra,
bli redusert på en urimelig måte. Ny boligbygging på Nordsida bør skje i eller ut fra
eksisterende boligfelt.

Gokartbane
På en gokartbane produseres usedvanlig mye støy. Vi slutter oss derfor til forslaget om at
det blir foretatt en inngående konsekvensutredning før det tas stilling til om det skal
anlegges en gokartbane i Bodø, og i tilfellet hvor. Vi minner imidlertid om at det allerede
finnes en gokartbane i Valnesfjord, og stiller samtidig spørsmål ved om det skal være en
forpliktelse for en kommune å tilrettelegge for enhver virksomhet som måtte ønske å
etablere seg i kommunen.

Områder for vannscooter
Miljøverndepartementets forskrift av 21.06.2013 med endringer av 01.07.2013 viser i
utgangspunktet til de tillatelser og begrensninger som gjelder for bruk av vannscooter, både
til sjøs og i vassdrag.
I Bodø kommune har vi en del vatn både nord og sør for Saltfjorden, som ikke ligger i
verneområder eller omfattes av drikkevannforskrifter og som er noe større enn 2 km2. Felles
for disse er imidlertid at de er så smale at sjøarealene som ligger mer enn 500 m fra land, blir
ytterst små og antakelig uinteressante som arena for fornøyelseskjøring med vannscooter.
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For Soløyvatnet som har et litt større område midt utpå mer enn 500 m fra land, kan det
muligens være interesse for frikjøring med vannscooter. Vatnet ligger imidlertid innenfor
markagrensa og sentralt i Bodømarka med både fastboende og hytteboere rundt nesten
hele vatnet. Det er derfor viktig at eventuelle restriksjoner for bruk av vannscooter
harmoniseres med de regler som til enhver tid måtte gjelde for annen motorferdsel på
vatnet. Det være seg støynivå, fartsgrense, motorstørrelse m.v. innenfor forskriftenes
ramme.
Etter hva vi opplever, må det herske stor grad av uvitenhet om gjeldende forskrifter for bruk
av vannscooter blant brukerne, også her i Bodø. Mye tyder dessuten på at salget av
vannscootere vil ta seg opp. Det er derfor ønskelig og viktig at kommunen går aktivt ut og
orienterer om de forskriftene som gjelder og om hva disse innebærer i Bodø kommune. Som
et konkret tiltak foreslår vi at kommunen legger ut kart som viser indre grense for hvor fri
vannscooterkjøring kan finne sted i kommunens sjøareal. Det bør også vurderes om noe
lignende skal gjøres for vassdragene.

På vegne av BOT

Bjørnar Nystrand
Styreleder
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Vedlegg 1
Hentet fra Temaplanen for Bodømarka (2005):
Ved utforming av markagrense er det lagt vekt på at byveksten inn i marka skal stoppes, og at så
framt det er mulig skal bybebyggelse ikke kunne sees fra marka. I tillegg skal markagrensa favne
om de områder som den jevne bruker forbinder med Bodømarka. Markagrensa fastsettes
gjennom kommuneplanens arealdel, og kan bare endres gjennom revisjon av arealdelen.
I den anledning trekker denne planen frem mål for å løse de viktigste problemstillingene:
Mål 1: Sikring av marka
«Beskytte marka mot trinnvis utbygging og fragmentering gjennom en sterk markagrense, restriktiv praksis for
dispensasjon fra planbestemmelser i marka og god overvåking av planbestemmelsene».

Mål 2: Friluftsliv/sport
«Det skal være mulig å drive med varierte sports- og friluftsaktiviteter i Bodømarka. Tilrettelegging for slike
aktiviteter skal ta hensyn til naturmiljøet og landbruket, slik at disse verdier ikke ødelegges. Tilgjengeligheten til
marka både fra bysentrum og fra boligområdene rundt marka skal sikres, også for fotgjengere. Enkelt friluftsliv
skal prioriteres».

Mål 3: Biologisk mangfold/naturvern
«Naturmiljøet i Bodømarka med sitt plante- og dyreliv er viktig for markas kvalitet, og skal bevares for
etterslekten. Hensyn skal tas til landskapstyper og leveområder for dyr og planter både av nasjonal, regional og
lokal verneverdi. Naturhensyn må innarbeides i alle aktiviteter i marka».

Mål 4: Landbruk
«Det skal være mulig å drive variert landbruk i Bodømarka, innenfor de rammer som hensynet til flerbruk av
marka og bevaring av naturmiljøet setter».

Mål 5: Kulturvern
«Kulturminner i Bodømarka skal sikres for å ta vare på vår felles historie og identitet».

Mål 6: Boliger og fritidshus
«Det skal ikke bygges flere fritidshus eller boliger i Bodømarka utenom det som fremkommer i kommuneplanens
arealdel. Allmennhetens tilgang til sentrale deler av marka skal ikke begrenses av fritidsbebyggelsen».

Mål 7: Massetak
«Massetak skal drives i kontrollerte former og sikres mot ulykker. Ved avsluttet drift skal massetak tilbakeføres
på best mulig måte til omgivelsene».

Mål 8: Barn og ungdom
«Barn og ungdom skal stimuleres til forståelse og respekt for landbruket og naturmiljøet gjennom mulighet for
aktiv bruk av marka. Tilgjengeligheten til Bodømarka må sikres».

Mål 9: Forvaltning av marka
«En helthetlig forvaltning av marka med deltakelse fra alle brukerinteressene skal etableres».
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Kartvedlegg nr. 1: Markagrensa i dag (rød), med foreslåtte utvidelser (svart)
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Kartvedlegg nr.2: Bodømarka med friluftslivskartleggingen
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Kartvedlegg nr.3: Sikring av innfallsporter til Bodømarka fra Nordsida
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Kartvedlegg nr. 4: Hyttestørrelser og soner – nytt forslag
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Kartvedlegg nr.5: Sone 3
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Sti: [Tekst]

FREDENSBORGVEIEN 7 OG 9
Ønsker omregulering fra industri til bolig for Fredensborgveien 7 og 9. Fredensborgveien 7 med gnr. 138,
bnr. 2495 er i dag regulert til industri og Fredensborgveien 9 med gnr.138, bnr.2523 er i dag delvis
regulert til industri mot Fredensborgveien og delvis park mot nabotomt, en del av tomten er også
uregulert. Fredensborgveien 7 og 9 ligger som industritomter i det som oppleves som et boligområde, og
det ønskes derfor en omregulering til bolig for tomtene med en buffer mot industriområde i vest.

/Volumes/Data-1/Gnist Arkitekter/Prosjekter/160029 Fredensborgveien 7, Bodø - Næringspark/07 Arbeidsmappe/07.2 Modell/160029 Fredensborgveien 7 Omregulering bolig_19kopi.pln - A4 - Maria Nicolaisen Mentzoni - 14.21 - onsdag 11. januar 2017

Boligstruktur
Boligbebyggelsen i området strekker seg helt til kryss der Fredensborgveien møter Olav V’s gate sør for
og hele gate oppover mot øst for aktuelle tomter. På tomtene ønskes det en struktur som kobler sammen
bebyggelsen i området; rekkehusbebyggelse mot Fredensborgveien som kobler seg opp mot
eksisterende småhusbebyggelse, og litt høyere boligstruktur tilsvarende Bodø panorama mot havet som
ikke privatisere området rundt i like stor grad slik at det er rom for fellesområder og fri ferdsel. En ønsker
å bruke høydedrag midt på tomtene som friområde. Høydedraget er med på å skille boligstrukturene fra
hverandre og definere de ulke områdene.
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Illustrasjon: Arealformål foreslått. Gult: bolig, grønt: friluftsområde og buffer, Gnist Arkitekter.
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TEGNING

IDEPROSJEKT

DATO

11.01.2017

MÅL

1:2000

REV.

A0 Reguleringsf orslag

Adkomst
Fredensborgveien er en kommunal vei med fartsgrense 30 km/t med forbud mot tungbiltrafikk på
strekningen vest for kryss med Haakon VII’s gate. Veien fremstår i dag som en ren boliggate med unntak
av tomtene mot sørvest som er regulert til industri. Nytt boligområde vil ha adkomst fra
Fredensborgveien. Det ønskes også en sammenkobling av gang- og sykkelveinettet i området, her
ønskes det å videreføre opparbeidet gang- og sykkelsti langs havet, som går forbi Bodø panorama, og
knytte den til Fredensborgveien via tomt slik vist på illustrasjon.

Illustrasjon: Utsnitt av Temakart 13: Hovedvegnett for sykkel, Bodø kommune, med påtegninger.

Flystøy
Fredensborgveien 7 og 9 ligger innenfor rød støysone beregnet fra dagens flytrafikk. Jagerflyenes
aktivitet påvirker støysonen slik at rød sone utvides mot nord slik at eiendommen ligger innenfor rød
støysone. Når jagerflybasen fjernes og flystripen flyttes mot sør, vil området høyst sannsynlig ligge
utenfor rød sone.
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026
Temakart 4: Støysoner flyplass (juridisk bindende)
Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-8)
Støysone - Rød sone iht. T-1442
Støysone - Gul sone iht. T-1442
Støysonegrense
Datagrunnlag:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

- Kommuneplanens arealdel - KP3 - Vedtaksdato: 18.06.2009

Dato for Bakgrunnskart:

Melding om oppstart av planarbeidet: 15.12.2012
Høring av forslag til planprogram: 15.12.2012-01.03.2013
Planprogram vedtatt av Bystyret: 21.03.2013

- N250: 07.01.2014
- N50: 16.12.2013
- N5: 22.05.2014

1. gang i PNM-komiteen: 30.01.2014
Offentlig ettersyn i perioden: 08.02.2014-22.03.2014
2. gang i PNM-komiteen: 05.06.2014

Koordinatsystem: UTM sone 33/EUREF 89

Sluttbehandling i Bystyret: 19.06.2013

Høydegrunnlag: NN1954

Oppdatert: 11.09.2014
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Illustrasjon: Temakart 4, Støysoner flyplass, Bodø kommune
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L5AS (MFN23-07). I tillegg vises beregninger relatert til forurensningsloven for LEQ24h i form av
kotekart og tabeller med antall berørte støyømfintlige bygninger. Det gjøres også en telling av
antall personer som har 50 dBA eller høyere støynivå utenfor sin bolig.
Side 40 av 71
Beregningene som er gjort innholder også resultater for andre støyenheter for enn de som vises
her. Alle resultater foreligger på SOSI filformat og leveres oppdragsgiver på elektronisk form. De
øvrige er ikke vist her av plasshensyn og ut fra ønske om å begrense omfanget av resultatfigurer.
10.1 Dagens situasjon 2006, sivil trafikk

Figur 10-2 Maksimumsnivå på natt for sivil trafikk i 2006. Kotene viser L5AS 80
90 dBA.
M 1:75.000.
Figur 10-1 Lden for sivilog
trafikk
i 2006.
Kotene viser Lden 52 og 62 dBA.
M 1:100.000.
10.2 Dagens situasjon 2006, militær trafikk

Dato: 21.06.07. Tid: 14:40
Filnavn: U:\prosjekt\9021-Akustikk\90E274_ENBO_IG\Arkiv\Rapportering\SINTEF A1654.doc

Figur 10-3 Lden for militær trafikk i 2006. Kotene viser Lden 52 og 62 dBA.
M 1:100.000
Dato: 21.06.07. Tid: 14:40
Filnavn: U:\prosjekt\9021-Akustikk\90E274_ENBO_IG\Arkiv\Rapportering\SINTEF A1654.doc
Illustrasjoner: Utdrag fra rapport A1654, Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon, SINTEF
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Ny by- ny flyplass
I forhold til dagens boligstrukturer der boligområdet i sør går helt til hovedveg i Hakon VIIs gate, vil det
være naturlig å utvikle tomtene i samme område til bolig, da det bl.a. et konflikter i eksisterende
strukturer i forhold til boliger som ikke ønsker videre drift av industri her. Dette ser en også på skisser fra
Ny by- ny flyplass, som viser tomten utviklet til bolig med buffer mot industriområde i vest.

Ny by – Ny ﬂyplass

Illustrasjon: Ny by- Ny flyplass, Alternativ skisse.

Med vennlig hilsen
GNIST ARKITEKTER
[Navn Navnesen]
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DRODLING: SLETTES
Sammenkobling av gang-og sykkelveinettet
Koble sammen sti langs havet med Fredensborgveien
Boligområdet
Struktur kobler sammen bebyggelsen i området; rekkehusbebyggelse mot Fredensborgveien, og litt
høyere boligstruktur tilsvarende Bodø panorama. Bruke høydedrag midt på tomtene som friområde, som
er med på å skille boligstrukturene i Fredensborgveien kobles opp mot og boliger mot sjøen (kobles
opp mot struktur i panorama. Privatiserer ikke området rundt i like stor grad, gir rom for fellesareal og fri
ferdsel.)
I planer om ny by ny flyplass er tomten tatt med i skissering av flyplass
Generelt
- hensikt med innspill
ønsker omregulering fra industri til bolig
Boligstruktur
Område mot sjøen, område mot Fredensborgveien, naturlig inndeling med åsrygg som går over
tomten
Buffersone mot industri
*Arealformål, vise gult for bolig, grønt for friluftsområde og buffer
Adkomst
Fredensborgveien
Gang og sykkelsti
*sykkelsti kart (innstiplet sammenkobling
Flystøy
-sivil og militær luftfart
*flystøysonekart
*utdrag fra sintef-rapport.
Ny by – ny flyplass
planer som foreligger viser tomten utviklet til bolig,
i forhold til dagens boligstruktuerer der boligområde går helt mot hovedveg, ; naturlig å utvikle
*Bilde fra Ny by-ny flyplass
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Hei
Ønsker på vegne av Bliksvær å komme med innspill til Arealplan for Bodø Kommune
Mulighet for spredt bebyggelse på Bliksvær, for hytter og Hus.
I dag er mye av Bliksvær LNFR område. Det har ikke vært jordbruk her siden tidlig på syttitallet, og
det er ingen som har lagt frem planer om å starte opp med dette heller. Det vil aldri være økonomisk
mulig å drive jordbruk etter dagens krav på øya.
Men med nytt vannverk og god kommunikasjon er det mulig for flere å bosette seg eller for familier
som har formert seg å sette opp hytte på tomta de allerede har. Det er masse plass både på mark og
utenom mark til både hytter og hus.
Med dagens gode komunikasjon via internett er det også fullt mulig å jobbe fra Bliksvær for de som
ønsker det. Dette inkludert meg selv som jobber hjemmefra med prosjektering og salg av yrkesbåter .
Ønsket er at Kommunens nye arealplan tar hensyn til at det spredt skal kunne bygges hus/hytter
på Bliksvær slik at øya ikke blir folketom, Det er kun 20 minutter til Bodø sentrum med hurtigbåt,
omtrent som å ta bybussen.

Mvh
Terje Båtmann Bliksvær
Tlf +47 40404540
mc2k.no

Arnstein Brekke
Ch. D. Kohmanns veg 1
8250 Rognan
Rognan 20. mars 2017

Bodø kommune
Plankontoret

INNSPILL TIL REVISJON AV AREALPLANEN – GNR 205 BNR 8, 51 OG 52
Jeg ber om at bnr 51 og 52 samt del av bnr 8 endrer formål til fritidsbebyggelse.
Bakgrunnen for forslaget er:
I 2003 ble det fradelt to tomter (bnr 51 og 51) til fritidsformål fra min landbrukseiendom (205/8). Jeg
eie fortsatt alle tre eiendommer.
Disse tomtene er ikke bebygd.
Tomtene ligger ved siden av to hytter, der tomtene fradelt fra en annen landbrukseiendom.
Verken den etablerte hyttebebyggelsen eller de to ubebygde tomtene er vist med fritidsformål i
gjeldende arealplan, eller i tidligere arealplaner. Fram til den gjeldende planen ble vedtatt hadde hele
dette området i gården Ljønes sin utmark status som LNF.
Ved forrige revisjon av arealplanen ble det vedtatt at hele området skulle avsettes til spredt
boligbygging. Dette kom inn som en revisjon av planen etter høringsuttalelser, uten at det var
nærmere utredet.
Jeg vil foreslå at området der de to hyttene samt de ubebygde tomtene ligger endres til fritidsformål
i planen.
Bakgrunnen for forslaget:
-

Arealplanen bør gjenspeile den faktiske bruken av området.

-

De to ubebygde tomtene er fradelt som hyttetomter og hadde denne statusen i mange år.

-

Både lokalisering, arrondering og tomtestørrelse på de to fradelte tomtene gjør dem lite
brukbar til boligformål.

-

Jeg har forsøkt å selge tomtene som boligtomter men det ser ikke ut til å la seg gjøre. En av
årsakene er at det er langt til nærmeste tilkoblingspunkt for strøm. Overslag fra
Nordlandsnett tilsier at det kan koste i overkant av 1 million å føre fram strøm til tomtene.
Det er helt urealistisk at noen bygger bolig på slike vilkår.

-

Endringene som kom i gjeldende arealplanen bygger på en utmerket ambisjon men
konsekvensene av endringen var ikke utredet, og den tok ikke hensyn til formålet for de
fradelte tomtene og til allerede bygde fritidsboliger.

Etter mitt syn bør både de to ubebygde tomtene og de to hyttetomtene på naboeiendommen ha
status som fritidsbebyggelse i planen.
For mulig fortetting, utnytting av området og tilpasning med tilførelsesvei etc. bør også den delen av
bnr 8 som er på vestsiden/nedsiden av fylkesveien være til fritidsbebyggelse.

Med hilsen

Arnstein Brekke

Fra: Johan Hernes[johan.hernes@jahpron.no]
Dato: 28.03.2017 08:22:00
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Mats Marthinussen
Tittel: Rullering av overordnet plan Bodø kommune, supplerende innspill til hytteområde i Krakvika.

Til Byplan v/ Mats Marthinussen.
Jeg ser av innkomne innspill til rullering av planen at to av grunneierne på Kvalnes, gnr. 202/2
(Øyvind Moen) og gnr. 202/5 (Sverre Nygård) har fremmet hver sitt innspill om å legge ut
fritidsområde med hytter i sine utmarksteiger i området Krakvika (se vedlagt brev og kartskisse
fra begge).Øystein Moen ønsker hytter på to områder, til sammen ca. 70 dekar (se vedlegg).
Sverre Nygård ønsker hytter på to områder, til sammen ca. 510 dekar (se vedlegg).
Det østligste av Nygårds to områder på ca. 234 dekar er meget dårlig egnet, pga. bratthet og
hvor det tidligere har gått ras. Derimot er stor del av det vestlige utmarksområdet på 276 dekar
til Nygård, og begge områdene til Øystein Moen, godt egnet som fritidsområde med
hyttebygging, og fra min side støttes derfor disse innspillene fullt ut. Det bør også planlegges et
passende antall naust langs strandlinja.
I grense med Moen’s område lengst i vest ligger det allerede en fritidsbolig, gnr. 202/10. Noen
hytter til her vil derfor være godt egnet. Skal imidlertid området i Krakvika kunne opparbeides til
et fullverdig og funksjonelt fritidsområde med tilpasset hyttebygging; hvor bl.a. infrastruktur
som veier, vann og kloakk tas nødvendig hensyn til, så må området sees i sammenheng og
utvides slik at det blir mere helhetlig.
Jeg ønsker derfor at også den del av min utmark, ca. 460 dekar, som ligger naturlig i grense til de
ovenstående, tas inn i planvurderingen for et mulig hytteområde i Krakvika.
Jeg oversender dette som mitt supplerende innspill til det ønskede hytteområde i
Krakvika, og viser til kartutsnitt over de av Nygård og Moen omsøkte areal, og over mitt
tilgrensende areal. Samlet oversikt over det totale areal som da vil inngå i feltet, se vedlegg.
Samlet sett vil dette tilføre området en øket bruksverdi som nærområde til ferie og
rekreasjon for byens voksende
befolkning.
Denne del av utmarka er gammelt beiteområde som i dag brukes av et meget lite antall beitedyr
(sau) i sommersesongen. Problemet med beitenæringa i området er ikke mangel på beite, men
mangel på sau.
Dagens meget beskjedne antall beitedyr i forhold til de store beitearealer som finnes tilgjengelig
i områdene
Kvalnes, Evenset, Hogndalen, Gillesvåg og Koddvåg gjør at en slik omregulering av området fra
LNF til fritidsområde bør være uproblematisk. Beiteverdien i et slikt område er meget liten, i
forhold til den verdiskapning et slikt hyttefelt vil tilføre området og kommunen.
Jordskiftene på Kvalnes i 1869 og 1974 slo fast at alle utmarksteiger (skovteiger) med tilliggende
rettigheter tilhører det enkelte bruksnummer på gården Kvalnes (gnr.202). Ingen utenforstående
kan benytte beitet på disse utmarksteigene uten grunneiers tillatelse. M.a.o. er det da slik, at
forutsatt at vi tre grunneiere er enstemmige om en utnyttelse av området som fritidsområde
med hyttebygging, i stedet for utmarksbeite, så kan ingen andre hevde beiterettigheter i dette
området.
Med hilsen
Johan Hernes

Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel:
Jeg ber med dette om at man i kommende rullering av arealplanen omregulerer nedre del av
innmarken på mine eiendommer, gnr. 202/1 og 3, til næringsareal for havbruk. Arealet er angitt på
vedlagte kartutsnitt.
Tang- og taredyrking blir en stor fremtidig marin næring. Potensialet på landsbasis er en
produksjonsverdi på 40 milliarder kroner pr. år i 2050, iflg. en Sintef-rapport (se graf nedenfor).
Nordland og Saltenområdet antas å ha særlig gode naturgitte forutsetninger for slik produksjon.
Denne næringen vil på sikt skape arbeidsplasser på Kvalnes, og også komme det øvrige nærområdet
til gode.
I vårt nystartete selskap Salten Algae AS, hvor Salten Aqua AS er med på eiersiden, er målet at vi skal
utvikle en produksjon som har kontroll med hele verdikjeden.
Verdikjeden starter med dyrking av tare-stiklinger på land, i dertil egnede produksjonslokaler, og
videre til produksjon i sjø, markedsføring og salg nasjonalt og internasjonalt.
Derfor vil vi være i forkant med å sikre tilstrekkelig areal også på land, og ber med dette innspillet
om en omregulering av nedre del av innmarken på gnr. 202/1 og 3, til næringsareal for havbruk.
Innspillet er også informert om til kommunens landbrukssjef, Knut Valberg.
Vi er allerede med i forskningsprosjekt Macrosea, i regi av Sintef. Av bruntare fra nærområdet, er
det dyrket frem stiklinger i laboratoriet hos Sintef i Trondheim. Disse er nå satt ut i Kvalnesbukta, og
det skal tas prøver av vekst og utvikling m.m. etter en nærmere plan fra Sintef.
Lokale og sentrale tillatelser er på plass.
Litt spissformulert kan man si at dyrking av stiklinger på land er forutsetningen for å få en bærekraftig
produksjon av makroalger i den «blå» åkeren utenfor. Det er også et stort potensiale for algedyrking
i nærheten av lakseoppdretts-anleggene i Skjerstadfjorden, med stiklinger produsert lokalt.
Nedenfor en uttalelse fra Møreforskning om algedyrkning og lakseoppdrett:
«Taredyrking nært lakseanlegg er sam-kultivering av arter på ulik trofisk nivå, dvs.
ressursoverskudd fra én art (inkludert avføring) blir utnyttet som ressurs til den eller de
andre. Norge er verdens største lakseprodusent og oppdrettsnæringen mister store mengder
ubrukt næringssalt med konsekvenser på miljø og vannkvalitet. Norge har derfor et stort
potensiale for algedyrking i nærheten av lakseoppdrettsanlegg og ved bruk av næringsstoffer
til algevekst. I tillegg til miljøgevinsten (vann-rensende kvaliteter av makroalger), kan algebiomassen foredles til ulike type sluttprodukt, f. eks. mat eller fôringrediens.»

Stiklingdyrking på land i Kvalnesbukta er derfor både innenfor formålet med marin aktivitet
her, og sikrer eget stikling-grunnlag for taredyrking i de sjø-anleggene som etter hvert vil komme, og
salg til andre taredyrkere.
Stiklingproduksjon på land vil også gi til faste arbeidsplasser.
Det er betydelig fokus på utvikling av denne næringen fra forskningsmiljøene og myndighetenes side.
Vi har vært heldig å komme med i Sintef’s Macrosea forskningsprogram, som vi tidligere har
informert kommunen om. Det vil gi et godt startgrunnlag for utvikling av videre drift.

Innen 2050 kan Norge produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder
kroner. Det er en av konklusjonene i en Sintef-rapport om verdiskaping i havet.

Mvh
Johan Hernes
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Komite for plan, næring og miljø

Prinsippavklaring – bruk av tidligere øvingsområde til
motorsportsanlegg
Rådmannens forslag til vedtak
Komite for plan, næring og miljø godkjenner at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan
for motorsportsanlegg Tverlandet, gnr. 72, bnr 2 og 3 med utgangspunkt i framlagte skisser over
anlegget. En videre planprosess kan gjennomføres forutsatt at eventuelle bruks- og
interessemotsetninger kartlegges og løses gjennom en konsekvensutredning.
Følgende tema skal inngå i utredningen:
- Naturmangfold
- Sikring av jordressurser
- Samisk natur- og kulturgrunnlag
- Beredskap og ulykkesrisiko (ROS)

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Knut A. Hernes
Kommunaldirektør
Annelise Bolland
Byplansjef
Saksbehandler: David Losvik

Trykte vedlegg:
Vedlegg
1 Brev fra grunneier
2 Skisse over området
3 Utdrag fra eksempelsamling fra Barne- og likestillingsdepartementet

Utrykte vedlegg:
ingen

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 31.08.2016:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Komite for plan, næring og miljøs vedtak
Komite for plan, næring og miljø godkjenner at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan
for motorsportsanlegg Tverlandet, gnr. 72, bnr 2 og 3 med utgangspunkt i framlagte skisser over
anlegget. En videre planprosess kan gjennomføres forutsatt at eventuelle bruks- og
interessemotsetninger kartlegges og løses gjennom en konsekvensutredning.
Følgende tema skal inngå i utredningen:
- Naturmangfold
- Sikring av jordressurser
- Samisk natur- og kulturgrunnlag
- Beredskap og ulykkesrisiko (ROS)

Sammendrag
Eier av gnr. 72, bnr 2 og 3 ønsker å utvikle deler av eiendommene på Tverlandet til et nasjonalt
motorsportsanlegg med forskjellige typer aktiviteter. Tiltaket er i strid med arealformålene gitt i
kommuneplans arealdel slik at grunneier ikke har rett til å fremme planforslaget. Administrasjonen
anbefaler at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan for eiendommen med utgangspunkt
i framlagte skisser. En videre planprosess forutsetter at eventuelle bruks- og interessemotsetninger
løses gjennom en konsekvensutredning.

Saksopplysninger
Bakgrunn og prosess
Eier av gnr. 72, bnr 2 og 3 ønsker å utvikle deler av eiendommene til et nasjonalt motorsportsanlegg
med forskjellige typer aktiviteter. På grunn av at ønsket bruk av området ikke er i samsvar med
formålene gitt i kommuneplanens arealdel har ikke grunneier rett til å fremme et privat planforslag.
Grunneier har derfor bedt om at saken fremmes som prinsippsak til komite for plan, næring og
miljø. Prinsippsaker fremmes for å avklare politisk om saken kan videreføres og i hvilken form den
kan videreføres. Et positivt vedtak vil være et startsignal for å fremme et reguleringsforslag, men
innebærer ikke noen forpliktelse i forhold til endelig vedtak. En negativt uttalelse i PNM-komiteen
innebærer at det ikke er grunnlag for å fremme planforslag.

Grunneier har drøftet saken med Bodø Kommune i et avklaringsmøte den 10.10.14, i møtet var
byplan, kulturkontoret og næring- og utviklingsavdelingen representert.
Møtet konkluderte med at saken kunne fremmes som en prinsippsak, og at oppstartsmøte kunne
avholdes hvis det blir et positivt vedtak i prinsippsaken. En videre planprosess forutsetter at
eventuelle bruks- og interessemotsetninger løses gjennom en konsekvensutredning.
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir grundig
utredet under forberedelsen av planen. Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil det bli tatt et
endelig standpunkt til om planen skal fremmes og til hvilke vilkår som vil bli stilt til gjennomføring
av planen.
Planområdet
Det aktuelle området som ligger på Tverlandet har et areal på ca.1000 da, området grenser mot
FV17 i øst og ligger mellom Ilstad og Naurstad.

Landskapet hvor anlegget er tenkt lokalisert er kupert, og veksler mellom flate partier med grunne
myrer, områder med tynt humus/torvdekke og åser med stedvis bart fjell. Vegetasjonen består av
bjørk, osp, selje og einer, skogen har vekslende bonitet. Deler av området kan ha viktige naturtyper
og arter som har forvaltningsinteresse. Området er registrert som vinterbeite for rein og en flyttlei
kan bli berørt av tiltakene. Det er også trekkveier for elg i nærheten av de ønskete anleggene.
Området er et lite brukt som friluftsområde med en sti/traktorvei som går gjennom området. Det går
også høyspentledninger gjennom området som må hensynstas i en eventuell planlegging.
Arealene er tidligere blitt utleid til forsvaret fra 70 tallet og frem til begynnelsen av 90 tallet.
Forsvaret brukte området primært til øvelsesområdet og grunneier opplyser at det ble brukt
forskjellige typer kjøretøy i området, alt fra tanks, lastebiler, bandvogner, biler og traktorer.
Forslag til ny bruk av området
Grunneier har kontaktet KNA Motorsport og NAF Motorsport som gjerne vil være med på et
samarbeide får utvikle området til et motorsportsanlegg. Anlegget planlegges med tanke på at det
skal kunne brukes til nasjonale og internasjonale konkurranser. Mulige aktiviteter kan være gokart,
crosskart, offroad med bil, ATV-kjøring, trail med motorsykkel og drifting. Grunneier ønsker også
å se på muligheten for bygging av et hotell for overnatting i forbindelse med konferanser og andre
begivenheter. Anleggene vil også være innrettet mot barn og ungdom og kan brukes i forbindelse
med undervisning og opplæring.

I forbindelse med arbeidet med Plan for idrett og friluftsliv, 2014 – 2017, kom det inn flere innspill
som omhandlet anlegg for motorsport, blant annet gokartbane på Bestemorenga og
motorsportanlegg på Ilstad. Kulturkontoret uttaler at det synes fornuftig å se på en samlokalisering
av disse anleggene på Ilstad og de er enig i at reguleringsspørsmålet blir lagt frem som prinsippsak
for komite for plan, næring og miljø.
Planstatus
Kommuneplanens arealdel viser området som LNFR med hensynssone landbruk.
I områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø er det vesentlige landbruks- og/eller
kulturlandskapsverdier. Viktige landbruksområder er større sammenhengende arealer med dyrka
jord, økonomisk drivverdig skog og beiteområder særlig for geit og storfe.
Mot øst vil anlegget berøre en mindre del av hytteområde H30. Mot vest vil anlegget berøre et
område som er regulert i til golfbane i reguleringsplan for Ilstad golfbane.

Vurderinger
Motorsport er en populær idrett i Norge og i Bodø vil et motorsportsanlegg være et viktig
supplement til de eksisterende tilbud til de som ønsker å utøve, delta i og oppleve idrett. Anlegget
vil, hvis det blir realisert, også får positiv betydning for utøvelse av motorsport i hele regionen.
Selv om tilbudet av aktiviteter er stort i Bodø Kommune er det mange som ikke benytter seg av
tilbudene som finnes. Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi de ikke finner seg til rette i de mer
tradisjonelle og organiserte fritidsaktivitetene, eller de møter ulike barrierer som hindrer deltakelse.
Det er derfor viktig at kommunen i samarbeid med lag, foreninger og frivillige bidrar til å skape et
variert fritidstilbud noe som vil være en av hjørnesteinene i et inkluderende og godt lokalmiljø.
Motorsportsanlegget vil være et viktig tilbud til de barn og unge som mangler et reelt tilbud til
aktivitet, og anlegget kan bli en populær møteplass i Bodø Kommune.
Anleggets plassering medfører også god tilgjengelighet for nabokommunene, noe som vil bidra til
at anlegget vil få regional interesse. Anlegget vil fremstå som en felles møteplass for
motorsportinteresserte i Salten noe som kan bidra til at anlegget får en stor brukergruppe.
Konsekvenser
Området er kupert og skogbevokst noe som vil bidra til å dempe støy fra aktivitetene og anlegget vil
ikke medføre vesentlige støyproblemer for tilliggende områder. Det kan stilles krav om at gjeldene
retningslinjer for støy skal legges til grunn ved planleggingen for å hindre støypåvirkning på de
nærmeste boligene som ligger ca. 850 m. fra anlegget.
På grunn av at området har vært brukt til øvingsområde for forsvaret og det allerede er kjørt opp
løyper og veier er det rimelig å anta at den foreslåtte bruk av området ikke vil medføre store
konsekvenser eller interessekonflikter. Men det er allikevel en forutsetning for den videre saksgang
at verdien av arealet blir vurdert i en konsekvensutredning av følgende tema:
- Naturmangfold
- Sikring av jordressurser
- Samisk natur- og kulturgrunnlag
- Beredskap og ulykkesrisiko (ROS)
Tiltaket vil ikke medføre kjente økonomiske konsekvenser for Bodø Kommune med unntak av
eventuell støtte til idrettsanlegg.

Konklusjon og anbefaling
Forslag om å omforme det området som forsvaret har brukt til øvingsområdet til idrettsanlegg
vurderes til å være et positivt tiltak. Tiltaket vil tilrettelegge for en populær idrett som mangler
arena for utøvelse i Bodø. Anlegget vil også bli et tilbud og en møteplass for barn og unge som av
forskjellige grunner ikke får deltatt eller ikke finner seg til rette på de ulike fritidsarenaene.
Det forutsettes i videre planprosess at verdien av arealene blir vurdert i en konsekvensvurdering.
På bakgrunn av ovennevnte forhold anbefales det at grunneier får tillatelse til å fremme
planforslaget.
Rett utskrift
Svein Inge Johansen

SAK: HØRINGSUTTALELSE TIL AREALPLAN
Skjerstad kommunedelsutvalg mener det er viktig å få på plass et arealregnskap som sier noe om
langsiktige arealbehov og arealdisponering på bakgrunn av forventet befolknings- og
samfunnsutvikling.
Et slikt arealregnskap må omfatte behovet for arealer til boligbygging, næring (herunder jordbruk,
skogbruk og reindrift) og fritidsformål.
Arealplanen må bygge på den utarbeidede beitebruksplanen og følge Fylkesmannen i Nordland
vedtatte plan for jordvern i Nordland 2016 – 2020. Områder avsatt til hyttebygging må ikke komme i
konflikt med landbruksinteresser.
Kulturminner, kulturlandskap etc. må synliggjøres i arealplanen på en tydelig måte, og gis spesielle
hensyn.
Skjerstad kommunedelsutvalg forutsetter at intensjonen om spredt boligbygging i de områder som er
avsatt til det i nåværende arealplan, videreføres i den nye.

Innspill hundeluftingsområde Vågøynes

Fra: Kjell-Arne Mathisen (kjell@advokatmathisen.no)
Sendt: 24.04.2017 11:33:49
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: David Losvik
Emne: SAK: Innspill kommuneplanens arealdel for Bodø kommune
Vedlegg: Eiendomskart, gnr. 43 bnr. 1 Bodø kommune.pdf;image001.png
Jeg representerer Andreas Bertnes, hjemmelshaver til eiendom gnr. 43 bnr. 1 i Bodø kommune.
Ber om at deler av eiendom gnr. 43 bnr. 1 i Bodø kommune, areal på ca. 61000 kvm., markert
med rødt på vedlagte eiendomskart, inntas i arealdelen til kommuneplan for regulering til
boligformål. Den markerte eiendommen søkes delt og overdratt til utbygger for detaljregulering
og utbygging.
Med hilsen
Kjell‐Arne Mathisen
Advokat
Storgata 8
8006 Bodø
Mobil: 902 52 051

Fra: Tore Mosand [mailto:tm@nordlandbetong.no]
Sendt: 15. mai 2017 12:49
Til: Trond Eivind Åmo
Emne: Innspill til kommuneplanenes arealdel - masseuttak i Vika

Hei!
Nordland Betong ber med dette kommunen vurdere å justere grensen for næring i omtalte området
fra LNFR i den pågående rullering av kommuneplanens arealdel.
Vedlagte kartskisse viser dagens regulering, den nylig godkjente utvidelsen med dispensasjon og
konsesjon (markert 1.), samt ønsket areal avsatt til fremtidig massetak (markert 2.).
Behovet for natursand i Bodø-området er økende, og den godkjente utvidelsen vil kun gi oss
mulighet til å dekke 50% av behovet vårt i ca 2 år. Resterende sand hentes inn fra Trøndelag, som er
både dyrt og lite miljøvennlig. Vi må derfor allerede nå planlegge for en avslutning/revegetering av
området ihht. driftsplan, med mindre vi kan få til en utvidelse og ytterligere forlengelse av driften.
Dette krever i tillegg til reguleringstekniske avklaringer og godkjenninger hos kommunen, avtaler
med de 2 grunneierne i området. Den ene grunneieren er positiv, den andre oppfatter vi er på glid i
spørsmålet. Det er avtalt et møte med begge i Vika 7.juni for å sondere mulighetene for videre drift.
Et tilleggsmoment i saken er 2-300.000t «overstein» fra produksjonen av 0-8 og 8-16 gjennom de
årene vi har hatt produksjon i Vika. Denne oversteinen vil vi måtte legge tilbake i området dersom vi
ikke kan prosessere den videre med nedknusing og kommersielt salg. For å forsvare en evt. slik
prosess må vi ha produksjon av natursanden samtidig, og det krever en 10-års horisont. Mengden
natursand i området er estimert til ca 15 års drift. Med tanke på prosjektene som kommer i Ny By –
Ny Flyplass er behovet for kortreist råstoff og materialer med lave karbonavtrykk til byggebransjen
meget viktig, og avgjørende for å oppnå målet om f.eks. Zero Emission Neighbourhoods.
Med vennlig hilsen
Tore Mosand
Daglig leder
Nordland Betong

88 Astrid Tove Olsen
Fra: Astrid Tove Olsen [mailto:astridtoveolsen@gmail.com]
Sendt: 10. mai 2017 08:23
Til: Annelise Bolland
Emne: Innspill fra Kjerringøy Gård

Hei
Jeg tar kontakt etter råd fra Knut Valberg. Kjerringøy gård bereder grunnen for eierskifte gjennom
generasjonsskifte. I den forbindelse er det viktig å ha noe fra gården som aktiva for å betale ut senior
og søsken, og som sikkerhet for banken. Jeg gir derfor følgende innspill til arbeidet med
kommuneplanens arealdel hva gjelder 124/90 for arealet nord for Hytteveien mot Kråkåsen (gårdens
skogsvei). Arealet vis-a-vis Prestegården gjøres om til areal for boligbygging. Deler av området eies av
Kirken/ Menigheta. Området har i tidligere planer vært boligareal. Arealet inne i svingen/ overfor
torvmyra defineres som hyttefelt som en forlengelse av hyttefeltet til Alsos/ Solvoll.
Det avklares om sprengningsområdet skal være næringsareal eller tilbakeføres til LNFR.

Boligfelt langs hovedveien, rett overfor Prestegården, som du sier.
Hyttefeltet har 2 skravurer fordi det i dagens arealplan ligger inne et lite område. Dette utvides nå til
hele det skraverte området.
Når det gjelder spregningsområdet bør det fortsatte som næringsareal. Vi har 3 maskinentreprenører
som får gruslaster pr båt. Området brukes nå av de, og er velegnet til videre bruk. Øvrig areal blir
LNFR.
Beste hilsen
Astrid T. Olsen
Kjerringøy Gård

88 Innspill Astrid Tove Olsen –

Hei

Jeg tar kontakt etter råd fra Knut Valberg. Kjerringøy gård bereder grunnen for eierskifte gjennom
generasjonsskifte. I den forbindelse er det viktig å ha noe fra gården som aktiva for å betale ut senior
og søsken, og som sikkerhet for banken. Jeg gir derfor følgende innspill til arbeidet med
kommuneplanens arealdel hva gjelder 124/90 for arealet nord for Hytteveien mot Kråkåsen (gårdens
skogsvei). Arealet vis-a-vis Prestegården gjøres om til areal for boligbygging. Deler av området eies av
Kirken/ Menigheta. Området har i tidligere planer vært boligareal. Arealet inne i svingen/ overfor
torvmyra defineres som hyttefelt som en forlengelse av hyttefeltet til Alsos/ Solvoll.
Det avklares om sprengningsområdet skal være næringsareal eller tilbakeføres til LNFR.
Boligfelt langs hovedveien, rett overfor Prestegården, som du sier.
Hyttefeltet har 2 skravurer fordi det i dagens arealplan ligger inne et lite område. Dette utvides nå til
hele det skraverte området.
Når det gjelder spregningsområdet bør det fortsatte som næringsareal. Vi har 3 maskinentreprenører
som får gruslaster pr båt. Området brukes nå av de, og er velegnet til videre bruk. Øvrig areal blir
LNFR.
Beste hilsen
Astrid T. Olsen
Kjerringøy Gård

89 Rebecca Krogh Strøm
Fra: Rebecca Krogh Stroem (re-kr-st@online.no)
Sendt: 14.06.2017 12:11:00
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi:
Emne: Kart med tomter - vi ønsker å lage hytte tomter her . Reguleringsplan / arealplan
Vedlegg: SKMBT_C22017061214140.pdf
Hei :)
Vi ønsker og lage hyttetomter på vår enendom - dette er i vågsbotten . Det er tidligere
levert inn fra firma et gedigent hytteområde , men vi ønsker bare noen få hytter .
Vi driver landbruk og dette området er ikke egnet til dette slik det står nå . Vi har ikke
råd til å fjerne alt av røtter for og evt lage innmark her. Vi vil ta ut skog før
hyttebygging. For oss er det bedre for drifta og få solgt ut dette slik at vi kan ta vare på
bygg vi har.
Knut Valberg -landbruk har vært på området og sett , og er enig i at slik det fremstår nå
er det ikke spesielt egnet til landbruk.
Vi håper å kunne få dette med i den nye arealplanen - at det blir regulert for hytter
istedet for LNF2.
Kan ta bilder fra området om ønskelig.
Fint om jeg kan få bekreftet at dette er kommet fram til rette vedkommende. har vært i
kontakt med de på tlf.
Mvh
Rebecca K Strøm
Holand
8050 Tverlandet
95230596

