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Fra: Remi (remi@swai.no)
Sendt: 24.10.2017 21:44:03
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Marianne Siiri

Emne: Innspill til Kommuneplanens arealdel
Vedlegg: 
Hei 

Vi er eier av Prinsensgate 102 gnr/bnr 130/1004. Eiendommen ligger i et område med private boliger. Eneste 
næringsdrift i området er Skagen Hotel.

Det er i senere til etablert/reetablert boliger med boenheter i 1 etg i nærmiljøet.

Næringsvirksomheten som var i Prinsengate 102 er avviklet for 1 år siden. Det har i ettertid vist seg umulig å etablere 
ny næringsvirksomhet i bygget.

VI ber om at det i kvartal 55 åpnes for boliger i 1 etg . 

Seilerhilsen

SWAI AS
remi rasmussen
92660277
remi@swai.no



Fra: Christian Klette (chklette_@hotmail.com)
Sendt: 11.11.2017 16:50:13
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse saksnr 2017/16846, Tettingteigene
Vedlegg: Sak Tettingteigene.jpeg
Hei!

Under lesing av høring for arealplanen oppdaget vi at det var tegnet inn feil området i saknr 201/16846,
Tettingteigene. I planen er dette området tegnet inn på gnr.226/bnr.9 i Opplia. Området som var ment i
innspillet sendes som vedlegg i kartutsnitt.

Området ligger ved avkjøringen fra fv.812 til fjellveien opp mot Rognlivannet og følger denne veien ca 300
meter nord/nordvest. Fra bnr.9 i sør til bnr.10 i nord. Området består av en god del småteiger og noen større.
Disse eies av Gnr.226/Bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42 og 57.

 
Håper at dette kan la seg ordne.

Bare ta kontakt om det skulle være noe som er uklart.

mvh
for Misvær Grunneierlag
Christian Klette





Oversiktskart over de områdene som er med i denne henvendelsen. 

 

 

 
 40/3  
Denne tomten ligger rett nord-øst for Jensvoll Eiendom AS sin tomt i Jensvolldalen og er 
nabotomten. Tomten er ikke regulert for boligformål.  
 

 

Denne tomten henger sammen med hovedteig ovenfor og ligger nord-nord-øst for Jensvoll eiendom 
sitt areal i Jensvolldalen. Denne tomten er heller ikke regulert til boligformål. 



Fra: marit lunde (marit_lunde@hotmail.com)
Sendt: 23.11.2017 20:38:32
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2017/16846 - innspill til kommuneplanens arealdel
Vedlegg: 
Hei

I bestemmelsene om uteoppholdsarealer er det stilt krav til at utbygger bidrar forholdsmessig til
opparbeiding og vedlikehold av det aktuelle arealet. Ber om at det også vurderes å omtale opparbeiding og
drift av belysning på særlig lekeplasser men også andre uteoppholdsarealer. Vinteren er lang og mørk og
byens lekeplasser er dessverre så og si utilgjengelige ettermiddagstid i vinterhalvåret. Mangel på belysning
går ut over både sikkerhet og trivsel og resultatet er at det er lite attraktivt å leke/oppholde seg utendørs i
byen. Det er flott at det investeres i å oppgradere byens utearealer men synd at ikke belysning prioriteres
slik at vi kan få "valuta for pengene" ved at at arealene kan brukes hele året.

Mvh Marit Lunde
Beiarveien 12
8003 Bodø



Fra: Tore Dundas (tdundas@outlook.com)
Sendt: 22.12.2017 10:31:01
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: 2017/16846
Vedlegg: 
 
 
Hei.
Dette er en instendig oppfordring til ikke å tenke bakstreversk i prosessen med å avgjøre framtiden for
Rønvikjordene. Ved alle korsveier så langt har jordbruk blitt satt opp mot industri- og næringsutvikling, som om begge
avhenger fullt ut avhenger av arealet i Rønvika. Og som om byens utvikling stagnerer hvis ikke det ene eller det andre
skjer. Politiseringen av debatten gjør alt enda verre. Venstresida skuer nostalgisk over jordene og ser for seg kyr og
høyballer i overskuelig framtid. Høyresida ivrer etter kred fra sine egne og blant byens investorer og losjegjengere.
Industriell produksjon av mat avhenger ikke av nærhet til by. Markedets etterspørsel etter kontorlandskap og
kjøpesenter avhenger ikke av byens «indrefilet» for å bli tilfredsstilt. I så fall snakker vi ikke lengre om Bodø som «ny
og smart by», heller «konservativ og dum».
Nei. Framtiden til jordene, og derav løsningen , ligger i behovet til de som skal bo i byen. Dvs, hvordan vi vil bo i
byen.
Jeg og andre har tidligere foreslått at jordene blir Bodø «Central Park»; en oase som inspirerer, samler og fremmer
vekst og trivsel ved hjelp av helt andre virkemiddel enn traktor eller mahogny. Vårt forslag ble sendt pr epost til
kommunen for flere år siden. Avisa Nordland lagde i ettertid en artikkel basert på notatet:
https://www.an.no/nyheter/ronvikjordene-for-alle/s/1-33-2494915. Plukk gjerne fram notatet, og bli inspirert.
Vennlig hilsen Tore Dundas.
 
 
 
 
 
 



Fra: Sara Magnadottir (saram1998@hotmail.com)
Sendt: 25.12.2017 20:58:57
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Spar rønvikjordene
Vedlegg: 

Hei!
Jeg mener at vi skal la rønvikjordene ligge urørt til fremtidige generasjoner.
Jeg kan se for meg at det senere kan bygges en slags selvforsynt liten bydel her, da jeg ser at fler og fler dras mot det grønne. Det kan
også bygges en grønn skole med fokus på jordbruk og naturbruk, og det tror jeg kunne gjort stor suksess! Det er ekstremt viktig å
verne om den lille dyrkbare marka som finnes, i og med at vi ikke har særlig mye igjen her i Bodø. Jeg syntes det er nødvendig å
fokusere på nærhet til natur og sin egen mat, og tror det vil fremme livsglede hos mange mennesker (og dyr). Naturen er viktig for
alle!

Mvh. Sara Magnadottir

Sendt fra min iPhone



 

  
  

Helse- og omsorgsavdelingen   
 
 
Byplan  
  
 
 
 
 
 
Helse- og omsorgsavdelingen - innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
Det vises til høringsfrist 12.01.2018. 
 
Rønvikjordene 
Helse- og omsorgsavdelingen har tidligere gitt utrykk for behovet for å sikre arealer til offentlig 
tjenesteyting i sentrumsnære områder. Det vurderes som særdeles nyttig å ha sentrale arealer i 
reserve for fremtiden.  
 
Avdelingen har i dag stor tjenesteytende aktivitet på Hovdejordet med Sølvsuper helse og 
velferdssenter, Hovdejordet sykehjem, og botilbud i Vebjørn Tandbergs vei.  Avdelingen ønsker å 
gi uttrykk for at det nærliggende arealet O1 fortsatt bør øremerkes for fremtidig offentlig 
tjenesteyting.  Fremtidig tjenesteytende aktivitet må sees i sammenheng. I den forbindelse vil 
lokalisering være et av flere elementer som må vurderes nærmere.  
 
Når det gjelder O2 foreslås det å redusere arealet til offentlig eller privat tjenesteyting. Avdelingen 
deler i hovedsak de betraktninger som gjøres i planbeskrivelsen når det gjelder dette området.  
 
Vågønes gård 
Helse- og omsorgsavdelingen har stor interesse i videreutviklingen av Vågønes gård. Det foreligger 
nå flere politiske vedtak mht den videre utvikling av gården.  
 
Bystyret har vedtatt føringer for det videre arbeid med å utvikle «Vågønes helsepark» i PS 83/2017 
fra juni 2017. Det legges opp til en bred satsing på forebyggende/ helsefremmende og 
rehabiliterende aktiviteter. Det er allerede igangsatt arbeid for å etablere dag og aktivitetstilbud på 
gården iht vedtatt budsjett/økonomiplan 2017-2020. 
 
Følgende fremgår av budsjett/økonomiplan 2018-2021 vedrørende Vågønes helsepark (side 104);  
 
«Bodø kommune utredet i 2015 mulighetene for å videreutvikle Vågønes gård som en fleraktivitetsgård midt 
i byen. Bystyret behandlet innledende bruk av området i PS 83/2017, og gav føringer for videre utvikling av 
helseparken. Det er utarbeidet et forslag for etablering av Helsepark på Vågønes gård i samarbeid mellom 
Rehabiliteringstjenesten, Miljøtjenesten(HO-avd.) og Barne- og familieenheten (OK-avd.). 
Hovedperspektivet er folkehelse, helsefremming og forebygging for alle aldersgrupper, målgrupper og byens 
befolkning. Selv om forslaget også innebærer personalbase for Frisklivssentralen er grunntanken felles 
tilgjengelighet for alle tjenester til de lokaliteter som etableres. Tiltaket skal således være 
sektorovergripende. Området, inklusive lokaliteter, aktiviteter og uteområdet skal baseres på prinsippet om 
universell utforming og være åpent for byens befolkning. Totalt er det så langt beregnet behov for en 
bygningsmasse på 3460 m2. Dette innebærer arealer til inne trening (1660m2), uteareal(300m2), Kontor og 
møterom – baselokale for Frisklivssentralen (400m2), gode møteplasser (400m2), kosthold og ernæring 
(400m2), samarbeid med frivillig sektor og frivillige aktører (100m2) og personalrom (200m2). Trinnvis 

Dato:   ..........................................................29.12.2017 
Saksbehandler:   ...........................Dag-Christer Røberg               
Telefon direkte:   ....................................................4107 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .....................................................81923/2017 
Saksnr./vår ref.:   .........................................2017/16846 
Arkivkode:   ..............................................................141 
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utbygging vurderes så langt som det mest realistiske mht. realisering. Ulike finansieringskilder må søkes. 
Videre arbeid forutsetter etablering av egen prosjektorganisasjon med prosjektleder». 
 
 
Rådmannen har bebudet en helhetlig sak om utviklingen av gården i regi av Nærings- og 
utviklingsavdelingen. For videre arealmessige vurderinger utover overnevnte vurderinger henvises 
det til denne saken.  
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Ingunn Lie Mosti  
 Kommunaldirektør 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marianne Siiri Byplan 
Mats Marthinussen Byplan 
  



 

 
Notat til oppfølging 

 
Grunnskolekontoret   

 
 
Marianne Siiri Byplan 
  
 
 
 
 
 
 

Kommuneplanens arealdel - uttalelse fra OK-avdelingen 
 
OK-avdelingen har samlet uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030: 
 
Skolestruktur og utbyggingsprogram 
Grunnskolekontoret ser på skolestrukturen i sentrum og Saltvern/Rønvik i sammenheng, slik at det 
er mulig å utnytte ledig kapasitet ved den enkelte skole ved behov. Dette er imidlertid en krevende 
oppgave fordi det innebærer endring av inntaksområdene til skolene. Foreldre og barn har ofte en 
sterk tilhørighet til «sin» skole og søsken og naboer/venner ønsker å gå på samme skole: Endring av 
inntaksområder og effekt av dette tar derfor tid. 
 
Det er likevel et arbeid på gang for å endre inntaksområdet mellom Saltvern skole og Østbyen 
skole, for å lette trykket på Saltvern skole som nå har sprengt kapasitet. Dette forutsetter en endring 
av inntaksområdet mellom Aspåsen og Østbyen skole for å utnytte den økte kapasiteten vi vil få på 
Aspåsen skole etter renovering og ombygging av skolen.  
 
Selv om Aspåsen skole får økt kapasitet, er det et tak på hvor mange elever fra «nye» 
inntaksområder det blir plass til. Det legges i kommuneplanens arealdel til rette for mellom 500-650 
nye boenheter i utviklingsområde vest og mellom 450-650 nye boenheter i utviklingsområde øst. I 
tillegg er det mange nye boligprosjekter under bygging i sentrum. 
 
I Østbyen legges det til rette for flere boliger i utviklingsområdene i Speiderveien og Sivert Nilsens 
gate. I tillegg er skolen mottaksskole og det er en grense for hvor mange elever som kan overføres 
fra Saltvern skole. 
 
Poenget er at det på litt sikt kan bli behov for en ny skole i Saltvern-Rønvik området, selv om 
Rønvikjordene ikke bygges ut og det ikke legges opp til større boligprosjekter i bydelen. Det er ikke 
ønskelig at Saltvern skole skal bygges ut for å øke kapasiteten; en skole for 800 elever vurderes som 
stor nok. En midlertidig løsning med modul ved Saltvern skole er av samme grunn heller ikke 
ønskelig. Det bør derfor avsettes et område for skole (offentlig tjenesteyting) i denne bydelen. 
Dersom O2 i tidligere arealdel omdisponeres til annet formål, må det finnes en erstatning/annen 
tomt.  
 
I Bodøsjøen-Alstad området er det som påpekt i planen begrenset skolekapasitet. Her legges det til 
rette for ny boligbygging og det fremgår at skolekapasitet må være på plass før realisering av nye 
boligprosjekter. Det er svært viktig at utbyggeres forventninger styres i henhold til dette, slik at 

Dato:   ........................................................ 03.01.2018 
Saksbehandler:   ...................... Hedvig Pedersen Holm               
Telefon direkte:   .........................................................  
Deres ref.:   .................................................................  
Løpenr.:   ...................................................... 670/2018 
Saksnr./vår ref.:   ....................................... 2017/16846 
Arkivkode:   ............................................................ 141 
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grunnskolekontoret en unngår press om midlertidige løsninger i forbindelse med rammesøknad – 
når området er ferdig regulert. 
 
Regulering og klargjøring for utbygging av boligområder på Tverlandet (B13 og B15) er et positivt 
grep, her vil det være god skolekapasitet. 
 
Skoleveg og trafikksikkerhet 
OK-avdelingen ba i oppstart av planarbeidet om at det ble gjennomført en analyse av skoleveier i 
sentrum – for å sikre at nye boligprosjekt i sentrum ivaretar hensynet til trygg skolevei. Det er 
gjennomført en analyse av gangavstand til flere skoler i Bodø – og dette er et godt hjelpemiddel 
med tanke på endring av inntaksområder til skolene blant annet. Analysen sier imidlertid ikke noe 
om trafikksikkerhet og om det er trygt for ungene å gå korteste veg. 
 
I bestemmelsene til planen (§12.3) fremgår det at bolig ikke kan tas i bruk før det er trafikksikker 
skoleveg. Her burde det fremgå hva en legger i trafikksikker skoleveg / hvordan dette skal vurderes.  
Bør ikke trafikksikker skoleveg være tema i overordnet plan/reguleringsplan – og ikke i forbindelse 
med brukstillatelse? En kartlegging av skoleveg i forhold til nye utviklingsområder – med forslag til 
tiltak bør inngå i revidert trafikksikkerhetsplan. 
 
Grønnstruktur – og bevaring av grøntområder i byutviklingsområdene 
Det er positivt at skolegårdene er definert som en del av grønnstrukturen. Skolegårdene må likevel 
kunne utvikles for ulike aktiviteter og opphold både i- og etter skoletid. Skolegårdene vil bli enda 
viktigere som nærmiljøanlegg etter hvert som byen fortettes, og en bevaring av grøntområde må 
ikke hindre at det oppføres anlegg/installasjoner som ivaretar dette.  
 
I bestemmelsenes § 1.14.1 om kvaliteter til park/grøntanlegg bør det være et punkt om universell 
utforming. 
 
§ 5.10 – idrettsanlegg: Det er krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til idrettsanlegg. 
Her bør det settes en grense for når plankravet inntrer (anlegg i form av bebyggelse), slik at ikke 
alle tiltak vil kreve reguleringsplan. Vi tenker da på utendørs apparater/installasjoner, 
kunstgressbane, løpebane etc.  
  
Områdereguleringer 
I Planbeskrivelsen pkt. 1.4 er det listet opp planer som vil bli utarbeidet i planperioden. 
Områdereguleringsplan for Mørkved bydelssenter er en av disse, og ref. pkt. 4.3.2 om lokalsenter 
ser vi det som ønskelig at planområdeavgrensingen utvides til også å omfatte forbindelsene til 
Mørkved idrettspark.  
 
OK-avdelingen har et ønske om å utarbeide en utviklingsplan, evt. en detlajplan, for Mørkvedlia 
idrettspark som både ivaretar logistikk mht. atkomst, parkering og intern tilgjengelighet, og 
tilretteleggingstiltak for friluftsliv, idrett og annen fysisk aktivitet. I forbindelse med pågående 
arbeid med Plan for idrett og friluftsliv for 2018-2021 er det bl.a. kommet flere innspill om ulike 
typer idrettshaller på den eksisterende grusbanen. Videre ønsker Nord Universitet og Studentinord å 
delta i et samarbeid om utvikling av området. I sum blir det derfor viktig å se Mørkvedlia idretts- og 
friluftspark i sammenheng med de omkringliggende arealene. 
 
I tillegg til Mørkvedlia er det behov for utarbeidelse av detaljplaner for idretts- og friluftsområdet i 
Stordalen, Bankgata idrettsanlegg, Bodø spektrum med området rundt, og Tverlandet idrettspark.  
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Friluftsliv – markagrensen, friluftsområder på sjø og land, hensynssoner 
Vi ser det som positivt og viktig at markagrensen ligger fast og slik bidrar til å sikre Bodøs 
innbyggere tilgang til nære turområder. Videre er det positivt at planen inneholder nye 
friluftsområder i sjø for Låter, Mjelle, Hovdsundet, Auvika og Skjelstad, i tråd med at dette er 
viktige utfartsområder.  
 
For Bodøelva er det ønskelig med en utvidelse av hensynssonen langs elva der dette er mulig og 
hensiktsmessig. Helst bør bredden opp i 100 m, med en anslagsvis bredde på 50 m på hver side av 
elvestrengen. Vi ser det som viktig at elveparken, inkl. buffersone, sikres for framtiden uavhengig 
av dagens planstatus for områdene rundt. En utvidet hensynssone langs Bodøelva bør likevel ikke 
være til hinder for dagens landbruksaktivitet, men ha til hensikt å legge grunnlag for en framtidig og 
varig sikring av arealet til friluftslivsformål. 
 
For badestranden i Kvalvika, med tilhørende naust- og friområde i bakkant, bør arealkategorien i 
arealplanen endres fra boligbebyggelse til f.eks. friluftslivsområde slik at det blir samsvar mellom 
arealplanen og gjeldende reguleringsplan for området. På sikt kan det være aktuelt å gå inn for varig 
sikring av bystrendene Kvalvika og Breivika.  
 
For markaområdene på Tverlandet som ligger på sørsiden av Rv 80 er det ønskelig med avgrensing 
av en hensynssone for friluftsliv i området Høgåsen/Tverrlia/Brannlia. I gjeldende kommunedelplan 
for Tverlandet er dette området et LNFR-område. Videre bør det også vurderes om det bør legges 
inn en hensynssone for friluftsliv langs sjø fra Holmen til Godøynes, da det er aktuelt å etablere 
kyststi langs denne strekningen.  
 
Hensynssone for friluftsliv bør også vurderes i sjø fra den gamle fergekaia på Vågan og til Mjønes. 
Dette er et svært viktig område for sjøørretfisk og annet fiske med småbåt og fra land 
 
 
Bebyggelse og anlegg 
Under § 5.3.3 ang. utforming av fritidsbebyggelse er det listet opp egne retningslinjer. Vi foreslår at 
disse flyttes over til § 5.3 Fritidsbebyggelse og at de vurderes omgjort til bestemmelser da de 
oppfattes som viktige og overordnede føringer. 
 
Ang. § 9.3.3 om bestemmelser om fritidsboliger i Bodømarka og Skau-Løpsmark er det angitt en 
spredt utbygging på inntil 5 nye hytter i sone 3. Er det satt et samlet maks antall for utbygging for 
de neste 20-30 år? Vi ser det som ønskelig at det etableres et kontrollsystem for å sikre at det 
aktuelle antallet overholdes. Per i dag virker dette lite oversiktlig. 
 
 
Kulturminner 
Tidligere Skjerstad kommune vedtok i 1993 en egen plan for bygningsvern. Temaplanen bør være 
med i opplistingen over gjeldende kommunale planer.   
 
Planen er fulgt opp gjennom Bygningsvernprosjektet: Gjennom samarbeid med eiere har det vært 
mulig å bevare bygninger og miljø opplistet i planen. Ny kunnskap har ført til nye prosjekter, og 
mange bygninger har blitt automatisk fredet (både samiske og norrøne).  
Foruten bygninger som tidligere er regulert til bevaring er det ingen av de bygningene og miljøene 
opplistet i planen fra 1993 som er sikret eller nevnt i utkastet til arealplan.  
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Det er heller ingen av de nyere fredningene (det vil si de som i praksis er kommet til gjennom 
Bygningsvernprosjektet) som er omfattet av planen. Når det gjelder de fredete bygningene er det 
kommunens oppgave å sikre miljøene omkring de fredete bygningene, der det er relevant.  I sum 
har bebyggelse og landskap nasjonale verdier, og de bør sikres bedre.  
 
Nedenfor er en liste over de viktigste miljøene. Det er ønskelig med en dialog med Byplankontoret i 
forhold til oppfølging av disse områdene. I listen er ikke noen av de samiske områdene med, dette 
fordi de ikke vurderes som spesielt truet. Noen av de viktige områdene, som Ljønes, er i planen 
markert med spredt boligbygging, uten at de viktigste bygningsmiljøene og de arkeologiske 
kulturminnene er nevnt. Når det verken er identifisert kulturminneverdier i planen, eller gitt 
retningslinjer for ny bebyggelse, vil det være lett at det kommer tiltak som forringer disse verdiene.  
 
FORELØPIG LISTE OVER VIKTIGE MILJØ I SKJERSTAD 
Gård ID Verdi og utfordring Tiltak i planen Prioritet 
Ljønes Gnr 205, 

spesielt bnr 
12, bnr 57, 1, 
2, 3, 6, 36.  

Svært viktig bygningsmiljø, 
dokumentert eldste bygning 
fra 1547. Svært viktig 
kulturlandskap med største 
forekomst av gravminner mm 
fra jernalder i nord  

Hensynssone formål 
bevaring.  

1 

Oldereid Gnr 209 bnr 
1, 3, 4, 5, 7, 
9, 32, 34 

To best bevarte tun med 
klyngetunkarakter. Fredet 
gårdshaug under det sørlige 
klyngetunet og mellom de to 
tunene.   

Hensynssone formål 
bevaring 

1 

Espenes Gnr 230 Klyngetunkarakter. 
Sommerfjøsmiljøet og 
kulturlandskapet i nord 
vesentlig.  

Hensynssone formål 
bevaring 

1 

Sand Gnr 206 bnr 
2 

Komplett fiskarbondegård. 
Høy bevaringsverdi. Vesentlig 
plassering langs Kulturveien.   

Hensynssone formål 
bevaring 

1 

 Gnr 206 bnr 
1 fnr 1 

Eldre brygge og samvirkelag 
samt gammelt naustområde i 
vest og sørøst.  

Hensynssone formål 
bevaring 

2 

Kvalnes 202/ 1 og 3 Eldre bebyggelse, godt bevart, 
store miljøverdier, dels høy 
aldersverdi.  
Stort område avsatt til 
næringsformål berører viktig 
eldre kulturlandskap og 
bebyggelse. Også det store 
hyttefeltet på vestsiden av 
Kvalnes berører delvis 
kulturlandskap og bebyggelse.  

Bør utgå. Området 
bør være LNF. 

1 

Kvarv Gnr 231 Bnr 
3 

Typisk og godt bevart 
fiskarbondegård.  

Hensynssone formål 
bevaring. 

2 

Kvikstad 203/5 og 
203/14 

Husmannsplass, komplett.  Hensynssone formål 
bevaring.  

3 
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Utviklingsarbeidet knyttet til Kulturveien tas nå opp igjen. Der vil verdiene i landskap og 
bebyggelse stå sentralt. Det bør igangsettes et arbeid som fremmer verdiene i den eldre 
bebyggelsen, og fått retningslinjer på hvordan utviklingen bør være. Et eksempel er premisser for 
møneretning (orientering mot vind) og volum.  
 
  
 
 
 
 
 

 Arne Øvsthus  
 kommunaldirektør  

 
 
 

  Hedvig Pedersen Holm 
  Rådgiver 

 
Saksbehandlere: Hedvig P. Holm, Gudrun Hagen og Arnstein Bård Brekke 
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Bodø kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av  kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Det vises til brev datert 9.11.2017 vedrørende overnevnte, samt trafikkanalyse mottatt 11.12.2017. 
 
 
Sammendrag - planfaglige råd 
 

- Bane NOR forutsetter at gjeldende rekkefølgekrav om planskilt kryssing under jernbanen videreføres 
på neste plannivå i forbindelse med nytt handelsområde på Mørkved 

- Bestemmelse § 1. 7 setter krav til maks støynivå og gjør støyretningslinjene bindende i hele 
kommunen. Vi ber om at kommunen gjør justeringer i formulering av bestemmelsen slik at det blir 
mulig å finne gode løsninger for håndtering av støy. 

- Det anmodes om at det legges inn hensynssone sikring (H130) over våre tuneller 
- Bane NOR anmoder kommunen om å fremstille jernbane med jernbaneformål i hele plankartet. Evt. 

legge inn justeringer i bestemmelsene som sikrer at Bane NOR sine behov for å utføre anleggstiltak 
langs jernbanen blir ivaretatt 

- Vi ber om at innfartsparkering ved stasjonene Bodø og Mørkved blir omtalt i planforslaget og 
eventuelt sikret gjennom bestemmelser i kommuneplanen. 
 

 
Generelt om banestrekningen og togtilbudet i kommunen 
Nordlandsbanen er en viktig jernbanestrekningen for innenlands godstransport, og jernbanen har høye 
markedsandeler på strekningen. Og det er en god persontransportutvikling, hvor Saltenpendelen utgjøre et 
viktig bidrag for kollektivtilbudet i Salten. Nordlandsbanen er en av de første togstrekningene som vil ta i bruk 
det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Dette vil gi både økt kapasitet og bedre driftsstabilitet for både 
person- og godstransport på strekningen. Byggearbeidene med forlenget krysningsspor på Oteråga er 
igangsatt og vil ha ferdigstillelse i løpet av 2018, noe som vil gi større fleksibilitet og raskere togframføring.  
 
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader til planforslaget:  
 
Nytt handelsområde Mørkved 
Det er lagt inn et nytt handelsområde på Mørkved sør FKI (forretning, kontor industri). Det skal legges til rette 
for blant annet opp til 18 000 m2 BRA forretning for plasskrevende varer og 2000 m2 BRA dagligvarer. 
 
Like nord for det planlagte handelsområdet er det en planovergang ved Nordlandsbanens km 720,127. 
Planovergangen har private brukerrettigheter, og ble tidligere brukt i forbindelse med jord- og skogbruk. Siden 
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den tid har det blitt bygd boliger, kjøpesenter og idrettsanlegg i området. Dette medfører økt ferdsel over en 
planovergang som ikke er tillatt å bruke for andre enn de med bruksrett. Det er etablert en sti i området, som 
nå benyttes til ulovlig ferdsel over planovergangen. Bane NOR har registrert flere tilfeller av uønskede 
hendelser ved planovergangen de siste årene.  
 
Bane NOR mottok trafikkanalyse for det planlagte handelsområde 11.12.2017. Vi kan ikke se at det er gjort 
noen vurderinger om risiko for økt ulovlig kryssing over jernbanen. Det fremgår av planforslaget at det for det 
meste skal etableres plasskrevende varer. Alt etter hvilken virksomhet som etablerer seg her kan det også 
være at mindre plasskrevende varer etableres. Denne etableringen kan generere økt ferdsel av gående og 
syklende over nevnte planovergang.  
 
Det aktuelle planområdet er i dag avsatt til næring i gjeldende områdereguleringsplan Mørkved sør. I denne 
planen ligger det inne et rekkefølgekrav om opparbeiding av gangvei under jernbanen. Med en realisering av 
denne planskilte gangløsningen vil man kunne ha et grunnlag for å få lagt ned den den farlige planovergangen 
ved km 720,127. Bane NOR vil minne om at vi ved flere anledninger har uttalt oss til nærliggende arealplaner 
om at den planskilte kryssingen måtte bli realisert før videre utbygging.  
 
Med bakgrunn i det overnevnte forutsetter Bane NOR rekkefølgekravet videreføres i ny plan, slik at planskilt 
kryssing blir etablert før videre utbygging. 
 
Støy 
Det fremgår følgende av kommuneplanens bestemmelse § 1.7 som angår støy: 
 
«§ 1.7 - Krav til maks støynivå:  
 

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442/2016 gjelder i hele 
kommunen»  

 
Bane NOR er av den oppfatning at formuleringen «krav til maks støynivå» er uheldig, da støyretningslinjene 
T-1442 med denne bestemmelsen gjøres bindende i hele kommunen, og dessuten setter en maks 
støygrense.  
 
Bane NOR vil påpeke at det fremgår av innledningen til støyretningslinjene at den ikke er rettslig bindene, 
men veiledede, og skal legges til grunn av kommunen ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter 
plan- og bygningsloven.  
 
Støyretningslinjene åpner opp for å finne gode og fleksible løsninger. Overnevnte planbestemmelse gir 
imidlertid mindre fleksibilitet. Vi henstiller derfor kommunen om å se på en annen formulering av bestemmelse 
§ 1.7. 
 
Hensynssone over jernbanetuneller 
Bane NOR har flere tuneller som jernbanen går gjennom i Bodø kommune. Bane NOR er opptatt av at våre 
tuneller beskyttes mot inngrep fra overflaten som kan medføre skade. For tiltak som er søknadspliktige vil 
kommunen kunne stille vilkår i tillatelsen. Tiltak som ikke er søknadspliktige, som for eksempel boring av 
energibrønner kan utføres uten nærmere kontakt med kommunen. Slike tiltak er likevel ikke tillatt innen 30 
meter regnet fra nærmeste spormidte etter jernbaneloven § 10. Det må derfor søkes om tillatelse slik at tiltak 
ikke medfører skade på tunellanlegg og kjøretøy. 
 
Bane NOR mener det er hensiktsmessig å sikre våre tuneller gjennom hensynssoner i plankart og 
bestemmelser. Vi ber derfor om at det legges inn en hensynssone sikring (H130) i plankartet. Denne bør 
tegnes som et 60 meter bredt belte over sporet, altså 30 meter regnet fra sporets midtlinje.  
 
I bestemmelsen tilknyttet hensynssonen ber vi om at følgende legges inn: Innenfor hensynssone for sikring- 
og byggeforbud rundt bane (H130) er det ikke tillatt med tiltak som medfører sprengning, peleramming, 
spunting, boring i grunnen, tunelldriving, fundamentering og påføring av tilleggslaster eller andre tiltak som 
kan skade tunellanlegget, uten tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. 
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Jernbanens arealbehov 
 
Fremstilling av jernbane i kart 
Deler av jernbanen er avsatt til formål jernbane i tettere bebygde områder i byplankart og hovedkart. Vi ønsker 
imidlertid at jernbanen skal fremstilles som jernbaneformål i hele kommuneplankartet. Dette for å sikre Bane 
NORs behov for å etablere konstruksjoner og anlegg i tilknytning til jernbanedriften som ikke krever regulering.  
 
Det fremgår av bestemmelse § 1.13 at det gjelder et byggeforbud langs sjø- og vassdrag med unntak av areal 
avsatt til bebyggelse og anlegg. Der jernbane kun er vist som stiplet linje i strandsonen vil denne 
bestemmelsen kunne begrense Bane NORs behov for å utføre tiltak i forbindelse med ordinær drift og 
vedlikehold, samt etablering av nytt signalanlegg ERTMS.  
 
Vi ber om at kommunen hensyntar Bane NORs behov for å utføre bygge- og anleggstiltak langs jernbane 
enten ved å fremstille jernbanen med jernbaneformål i hele kartet, eller ved å legge inn et unntak for utførelse 
av tiltak langs jernbanen i bestemmelse § 1.13. Det samme gjelder for det generelle bygge- og 
anleggsforbudet i LNFR-områder som gjelder for tiltak som ikke er innenfor arealbrukskategorien jf. § 9.1 i 
bestemmelsene. Vi ber om at en tilsvarende unntaksbestemmelse blir tatt inn i denne bestemmelsen. 
 
Innfartsparkering 
Innfartsparkering er en viktig del av det samlede transportsystemet, og viktig for de som ikke har mulighet til å 
reise kollektivt til nærmeste stasjon/holdeplass. Arealene som brukes til parkeringsarealene på Mørkved og i 
Bodø er i kommunalt eie. Vi ber om at innfartsparkering ved disse stasjonene blir omtalt i planforslaget og 
eventuelt sikret gjennom bestemmelser i kommuneplanen.  
 
Areal for krysningsspor 
For ytterligere å øke kapasiteten på Nordlandsbanen er det nødvendig å forlenge eksisterende krysningsspor 
eller etablere nye krysningsspor. Tidligere utredninger har pekt på aktuelle lokaliteter for krysningsspor på 
Mørkved/Støver, Setså og Valnesfjord for å øke kapasiteten på Saltenpendelen. Disse lokalitetene anses 
fortsatt som aktuelle for etablering av fremtidige krysningsspor. 
 
I kommuneplanen er det lagt inn en bestemmelse om at det innenfor en avstand på 50 meter fra spormidte 
skal foretas en vurdering i plan- og byggesaker opp mot behov for areal til krysningsspor. Bane NOR syns 
dette er positivt da en eventuell realisering av nytt krysningsspor i Bodø forutsetter tilstrekkelig ledige areal for 
gjennomføring av et slikt prosjekt. 
 
Nasjonal og regional arealpolitikk  
Bodø har korte avstander mellom flyplass, jernbanestasjon og havn og er med dette som utgangspunkt et 
viktig intermodalt knutepunkt i nord. I kommuneplanen legges det opp til en utvikling av en kompakt by med en 
økt fortetting i sentrumsområdene. Med frigjøring av arealer for en fremtidig flytting av flytting av flyplass vil 
byen igjen kunne utvikle seg nærmere Bodø sentrum. 
 
Bane NOR ser på det som positivt at kommunen legger opp til en kompakt byutvikling slik at flere kan 
benyttes seg av eksisterende knutepunkt som stasjoner og holdeplasser. Videre er det et viktig grep 
kommunen gjør når de legger begrensninger på handel som ligger utenfor sentrumskjernen. For å bygge opp 
under samordnet areal- og transportplanlegging bør det legges til rette for at handelsvirksomhet og andre 
tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur og kollektivknutepunkter. 
 
Nasjonale føringer for areal og transportpolitikk Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår 
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-
planlegging/. Er det spørsmål eller behov for samråd om det som er nevnt ta kontakt med saksbehandler. 
 
 
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har behov for å 
ivareta sine interesser på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som eiendomsforvalter har følgende merknader til planforslaget: 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
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Bane NOR som eiendomsmyndighet ønsker å foreslå en endring av planformål samt utvidelse av felt 3717 
ved Bodø stasjon. På eksisterende felt 3717 er det ønskelig å endre formål på den delen som nå er avsatt til 
forretning til blandet formål næring, forretning og industri. Videre er det ønskelig med en utvidelse av feltet mot 
nordøst slik at også nabobygget blir inkludert i det nye formålet næring, forretning og industri. Bakgrunnen for 
at vi ønsker denne endringen er at nytt foreslått formål bedre gjenspeiler dagens bruk. Bane NOR ønsker at 
detaljene rundt avgrensning av formålsgrensene kan avklares nærmere. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Anja Hennie Halmøy Fredriksen 

overingeniør 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  

Fylkesmannen i Nordland 
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Bodø kommune 

Jernbanedirektoratet 

  
 

 



Fra: Chris André Sandmo (chris@sandmo.org)
Sendt: 22.12.2017 02:41:47
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: 2017/16846
Vedlegg: 
Uttalelse til Kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

Vern av Rønvikjordene og all annen matjord i Bodø er viktig for kommende generasjoner og levende generasjoner. 
Vi vil i all framtid ha behov for å dyrke mat. 
Slik verdensbildet er i dag vil det bli knapphet på slike ressurser, og gjenværende matjord vil bare øke i
vellstandsverdi og økonomisk verdi. 

Det er utrolig viktig for kommende generasjoner å ha nok matjord til å dyrke sin mat, dette er også noe vi er forpliktet
til å gi i arv til våre arvere. 

Muligheten til kortreist mat, kan vi ikke ta ifra vår etterslekt.
Områder det er mulig å dyrke mat på reduseres for hver dag, dette kan ikke Bodø kommune være med på.
Neddyrkingen av matjord må stanses. 

Den grønne tungen som strekker seg fra hav til fjell, midt i byen kommer bare til å bli mere og mere verdsatt etterhvert
som byen vokser.  Det ble i forbindelse med speiderleiren anlagt masse nye stier i forbindelse med Rønvikjordene,
dette har resultert i en økt bruk av området som rekreasjonsområde. 

Jeg håper Bodø’s politikere fatter er vedtak som hindrer videre nedbygging av matjord i kommunen!

Chris Sandmo



Fra: ibergse@online.no
Sendt: 24.12.2017 12:53:22
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Inge Bergset

Din
epostadresse:

ibergse@online.no

Din melding
til oss:

Ved boligeiendom 32/73 Midnattssolveien 8: I kartet på nettsidene er ei grense trukket tvers over
boligtomten (mellom veiareal/boligformål og friluftsområde?). Ber om at denne grensa trekkes fra
tomtens sørligste punkt (kors i berg) til et punkt ved rv834 rundt 50 - 60 meter lenger vest enn
foreslått på kartet. Dette vil muliggjøre en oppgradert og tjenlig adkomst til eiendommen på sikt.
Nåværende adkomst vil også havne i samme arealkategori som boligen hvis slik endring gjøres på
kartforslaget. Boligen har veirett mot rv834, fastsatt i skylddelingsforretning. Areal oppgitt i
matrikkelen på nett er feil. Eiendommen er rundt 1600 kvm. Kan være behjelpelig med å påvise
grensemerker for tomten. Hilsen Inge Bergset

IP-adresse

Dato 2017-12-24 12:53:22
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2018-

2030 - Bodø kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 09.11.2017, møter i regionalt planforum og vårt innspill til 

planoppstart datert 11.04.2016.  

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare samt 

energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. Vi legger vekt på at planen på en tydelig måte viser hvordan 

disse temaene er vurdert og tatt hensyn til.  

Bodø kommune har noen utfordringer i forhold til flom- og skredfare. Disse naturfarene skal vurderes 

for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. NVE mener kommunen i hovedsak viser en bevist 

holdning til flom- og skredfare, både ved at naturfarene er grundig beskrevet i planbeskrivelsen og 

vurdert i forbindelse med konsekvensutredningene for hvert enkelt innspill. Vi mener imidlertid at 

skredfare, deriblant fare for kvikkleireskred, med fordel kunne vært løst på en bedre måte. Vi har derfor 

følgende planfaglige mangel og råd: 

 NVE mener faren for kvikkleireskred ikke er godt nok ivaretatt i plandokumentene. Dette kan 

ivaretas ved en generell rekkefølgebestemmelse (§ 12 i planbestemmelsene): 

«I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende 

veiledning».  

 NVE anbefaler at skredutsatte områder (aktsomhetsområde skred) avsettes som hensynssone 

H310 og tilknyttes bestemmelse med krav om utredning av skredfaren før godkjenning av plan 

eller tiltak.  

 NVE anbefaler at eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg avsattes som hensynssone 

H370 og tilknyttes bestemmelser.  
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Naturfarer 

Fare for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred (skred i bratt terreng) 

Flere områder i Bodø kommune er i henhold til NVE Atlas (www.NVEAtlas.no) registrert som 

potensielt skredutsatt (aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred). Kommunen 

viser en bevist holdning til flom- og skredfare ved at disse er beskrevet i planbeskrivelsen og at det er 

gjort konkrete vurderinger i forbindelse med konsekvensutredningene for hvert enkelt innspill. Vi kan 

imidlertid ikke se at skredutsatte områder er avsatt som hensynssoner og tilknyttet bestemmelser med 

krav om utredninger av skredfaren før godkjenning av plan eller tiltak. NVE anbefaler at dette blir gjort 

før planen godkjennes.  

NVE synes det er positivt at hele eller deler av hytteområder som ligger i skredutsatte områder er tatt ut 

av planen. Dette gjelder både foreslåtte nye områder og gamle hytteområder. Det er imidlertid to nye 

områder i Misvær, fritidsbebyggelse Høgset nr 5 (GBnr 228/1) og nr 8 (GBnr 228/10-4) som ligger 

innenfor aktsomhetsområde for snø- og steinskred som likevel er tatt inn i planforslaget. Det er i 

konsekvensutredningen beskrevet at skredfaren her må utredes, men vi kan ikke se at dette spesifikt er 

ivaretatt i plankart eller planbestemmelser, bortsett fra i generell bestemmelse § 1.6 Risiko- og 

sårbarhetsanalyser. NVE mener dette kan bidra til misforståelser og mener det hadde vært mer 

forutsigbart dersom skredfaren hadde vært vist som hensynssone, eventuelt at det ble gitt en egen 

planbestemmelse til skredutsatte byggeområder med krav om utredning av skredfaren. 

Fare for kvikkleireskred 

Bodø kommune er ikke kartlagt i nasjonal regi med tanke på kvikkleire. I henhold til  NGUs 

løsmassekart (http://www.ngu.no/kart/losmasse/) finnes en del områder med marine avsetninger i 

kommunen. Når det planlegges nye byggeområder på slike arealer må faren for kvikkleireskred vurderes 

nærmere. Vi kan ikke se at fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene, bortsett 

fra i generell bestemmelse § 1.6 Risiko- og sårbarhetsanalyser. For arealer som er avsatt til bebyggelse 

og anlegg, og som ligger på marine avsetninger, anbefaler vi en egen generell planbestemmelse som 

sikrer at områdene blir tilstrekkelig vurdert. I NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred kan 

man lese mer om dette. En bevisst holdning og kunnskap vil føre til forutsigbarhet både for kommunen 

som planmyndighet, men også for utbygger og bruker.  

Vi foreslår følgende rekkefølgebestemmelse (§ 12 i planbestemmelsene): 

«I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende 

veiledning».  

Flom og annen vassdragsrelatert fare 

I Bodø kommune er det ingen større vassdrag med stor flomproblematikk. Det er imidlertid en del 

mindre vassdrag/bekker der det kan oppstå skader i forbindelse med flom. NVE har gjennomført og 

vedlikeholdt flere flomsikringsanlegg i kommunen, blant annet i Futelva og Lakselva i Misvær. Det er 

også flere små og bratte vassdrag i kommunen. Stor vannføring og brå vannføringsøkning i slike 

vassdrag kan ofte medføre omfattende erosjon og masseavlagring. NVE har gjennomført nasjonal 

flomsonekartlegging for Lakselva i Misvær. 

http://www.nveatlas.no/
http://www.ngu.no/kart/losmasse/
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For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom og 

erosjon. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom, jfr. NVEs 

retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. Kommunen må sørge for at elver og bekker som 

ikke er flomsonekartlagt blir vurdert og at sikkerheten for bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas. 

NVE synes det er positivt at det i planbestemmelsene § 1.13 Strandsone og vassdrag er satt en 

byggegrense på 50 meter langs alle vann og vassdrag. Byggeforbudet omfatter også plassering av 

midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg som nevnt i pbl § 20-1. Dette er bra. 

NVE synes videre det er positivt at det gjennom «Grønnstrukturplanen» er vedtatt å utarbeide en 

egenhandlingsplan for overflatevannshåndtering. 

Vassdragsmiljø 

Områder i og langs vassdrag er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag er 

blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

Generelt gjelder at utbygging tett inntil vassdrag bør unngås (særlig i verna vassdrag) og at kommunen 

bør vurdere å innføre et generelt byggeforbud i et bestemt metersbelte langs vassdrag.   

NVE synes det er positivt at Bodø kommune viser en bevist holdning til vassdragene og at det innenfor 

en grense på 50 meter fra vassdragene er byggeforbud.   

Verna vassdrag 

Bodø kommune har to varig verna vassdrag; Valnesvassdraget og Lakselva i Misvær. Vi kan ikke se at 

det vises til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag i plandokumentene, men mener likevel 

hensynet til de verna vassdragene er tilfredsstillende ivaretatt. Vi mener dette burde vært nevnt i 

plandokumentene og ber om at det ivaretas ved neste rullering av planen. 

Vassdrags- og energianlegg 

Vi kan ikke se at kraftlinjer er avsatt i plankartet eller nevnt i bestemmelsene. NVE mener eksisterende 

og vedtatte større høyspenningsanlegg bør avsattes som hensynssone H370 og tilknyttes bestemmelser. 

Vi ber kommunen vurdere dette før endelig vedtak av planen. 

Oppsummering 

Planfaglig mangel 

 NVE mener faren for kvikkleireskred ikke er godt nok ivaretatt i plandokumentene. Dette kan 

ivaretas ved en generell rekkefølgebestemmelse (§ 12 i planbestemmelsene): 

«I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende 

veiledning».  

Planfaglige råd 

 NVE anbefaler at skredutsatte områder (aktsomhetsområde skred) avsettes som hensynssone 

H310 og tilknyttes bestemmelse med krav om utredning av skredfaren før godkjenning av plan 

eller tiltak.  

 NVE anbefaler at eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg avsattes som hensynssone 

H370 og tilknyttes bestemmelser.  
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NVE synes kommunen har gjennomført en åpen og ryddig planprosess. Det er positivt at planen har 

vært presentert ved flere anledninger i regionalt planforum, spesielt at den ble presentert i planforum 

tidlig i planprosessen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

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

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 
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Deres ref.: Marianne Siiri       Saksnr. 2017/16846     Vår ref.:  Paal Skaalsvik Dato 05.01.2018 

 

Uttalelse / merknad : Høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 
 

Referer til KPA 2018 – 2030 Bestemmelser og retningslinjer / sone 17.3 :  

Etter flere runder med reviderte tegninger for å få nødvendig etasjehøyde klarer vi 21 m totalt, vi 

sliter dermed med gesimshøyde på 21 m og ønsker oss denne endret til  22 m. se vedlagt forslag.  

Vi er også klar over at trappehus normalt godtas som tillegg.  For at vi skal få fornuftig utnyttelse av 

arealet i 5 etg. har vi ønske om å sette teknisk rom på taket, dette kan bygges inntrukket, vi mener 

det vil få liten eller ingen sjenanse for omverden. Se vedlagt forslag.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Nordviksentret Eiendom AS 

 

Paal Skaalsvik 

Eiendomssjef 



Fra: aeliska@online.no
Sendt: 30.12.2017 21:51:25
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Sivert Pettersen

Din
epostadresse:

aeliska@online.no

Din melding
til oss:

Saknr. 2017/16846 Rønvikjordene må bevares slik de er, det er tatt nok av dem nå. Våre
etterkommere bør ha mulighet for dyrking av mat i fremtiden. Når vi ser hvordan verden er i dag ,er
det ikke sikkert at tilgangen til dyrket mat blir like enkel som nå. Når det gjelder bygging av hus,blir
det mye ledig plass når flyplassen flyttes. Vi har da mange plasser som det kan bygges på uten å ta
rønvikjordene i bruk. Den oppvoksende slekt bør få se dyr på beite og også ha nærkontakt med
dem, Bodin gård bør bevares. Ber så inderlig våre folkevalgte tenke seg grundig om før det bli tatt en
avgjørelse om dette. Mvh. Sivert

IP-adresse

Dato 2017-12-30 21:51:25











Bodø kommune 

Byplan 

Postboks 319, 8001 Bodø 

Saksnummer 2017/16846 

Hei! 

Er med glede å se ett forslag hvor LNF områder blir tatt vare på. Dette gir oss styrket framtidstro. 

Vil i denne sammenheng legge ved ett kartutsnitt, av en del av min eiendom 44/5 som kan dyrkes 
opp. 

Området er ca 20 daa, og vil hjelpe på for å kunne utvikle landbruket i riktig retning. Området ligger 
lett tilgjengelig fra Soløyvannsvegen. Ber derfor om att området blir definert som framtidig 
dyrkamark. 

 

Plan for framgangsmåte ved opparbeidelse sendes sammen med søknad om nyetablering av dyrka 
mark. 

 

Vennlig Hilsen  

 

_______________________ 

Svein M. Åsbakk



30m20100

GÅRDSKART 1804-44/5
Tilknyttede grunneiendommer:

44/5

Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 05.01.2018

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 36.2
5 Overflatedyrka jord 0.4
6 Innmarksbeite 4.3 40.9
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 182.6
M Skog av middels bonitet 31.3
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 7.5 221.4
1 Myr								 76.7

Åpen jorddekt fastmark 2.3
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 79.0
Bebygd, samf, vann, bre 11.5
Ikke klassifisert 0.0 11.5
Sum: 352.8 352.8
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Bodø kommune 
Byplankontoret                  Dato 2018-01-10 
Pb. 319. 8001 Bodø 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030  
 
Ved helhetlig kartlegging og planer må også gods/varetransporten ivaretas, dette da 
kartlegginger som gjøres stort sett omhandler hvordan man kan fortette sentrum, parkering 
ikke parkering, handlevaner, sykkel, gående, kollektiv osv., mens varetransporten er utelatt. 
Dessverre skjer dette alt for ofte og kommentarene blir ofte at det er så vanskelig.  
 
Det må derfor utarbeides en bylogistikkplan, denne må også omhandler/forberede områdene 
som blir endret ved omlegging av flyplassen. 
 
Viktige elementer å tas med i kartleggingen på gods siden er: 
- Hvordan bestilles varene, hva kan gjøres med å effektivisere bestillinger ikke minst innen 

store enheter som kommunen, osv.  
- Kartleggingen må også omfatte registrering av varemottak, da dette gjør at 

gods/varetransport tar unødig lang tid som igjen gir flere biler og mere kjørte km i byen. 
(Mere trafikk) 

- Er det lovlig lasteplass, dette i.hh. til samtlige regelverk som omhandler temaet. 
- Lasteplass på egen grunn 
- Type kjøretøy. (Alle, hvilke typer miljø relater) 
- Registrering av når kundene kan motta varer, samt om varemottakene er betjent. (Bør det 

ikke settes krav til mottaker om å være tilstede) 
- Kollektivfelt må kunne brukes av lastebiler utenom rushtid. (Skal testes ut i Fredrikstad) 

 
Samtidig må BVL benyttes for å ivareta gods/varetransportens behov. 
 
 
LUKS er positive til at p-plassene i størst mulig grad flyttes under bakken, dette vil gi bedre 
fremkommelighet for varetransport, som igjen vil gjøre den mere effektiv og som vil kunne få 
varetransporten raskere ut av byen. 
 
Det er viktig at nødvendig areal til varemottak/vareleveranser for lastebil ivaretas.  
Disse arealene heller ikke komme i konflikt med sykkelveier, kollektivfelt samt 
bussholdeplasser, lasteplasser må etableres innenfor sykkelveier slik at sjåførenes 
arbeidsmiljø ivaretas.. 
   
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyene som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, samt ha en minimumsbredde på 3,2m., da dette er bilens bredde inklusive speil. Krav 
som ligger i TEK skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming 
IK-Mat forskriften må følges hva gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra 
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m, denne 
transportveien må være fri for snø og is. 
I bransjens egen standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden 
inneholder offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. 
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BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.  
  
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 10 / TEK 17. 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
AML §§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
AML §§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier 
AML §§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 
 

 
Fagsjef logistikk  
Pb 493 Sentrum 
0105 Oslo 
Besøksadresse: 
Prinsensgate 1 
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
 

 
   

mailto:jb@luks.no


 
 

 
 
   

Bodø kommune 
Postboks 319 
8001 BODØ 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  10.01.2018 
Vår ref:  16/00346-5 
Deres ref:   2017/16846 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2018 -2030 Bodø kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 9. november 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
DMF har planfaglig råd til planen. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng.  

 
Arealdelen for Bodø kommune 
DMF hadde innspill til varsel om oppstart av arealplan for Bodø kommune. Vi kom 
blant annet med en anbefaling at temaet mineralressurser ble tatt inn som eget tema i 
planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, samt at kommunen 
arbeider frem en langsiktig oversikt over behovet for masseuttak og byggeråstoff i 
henhold til nasjonale forventninger. Dette er ikke tatt til følge i  videre arbeid med 
arealplanen. 
 
Men det foreslås å sette av nye råstoffutvinningsareal som antas å dekke behovet i 
planperioden. Det er tidligere avsatt 3 slike områder i kommuneplanens arealdel: 
Kvitberget dolomittbrudd, marmorbrudd ved Ljøsenhammaren og ved Bratten. I tillegg 
opplyses det om at det er mulig å ta ut masser fra areal ved Vika i Misvær og Lille 
Hjartøy er foreslått fremtidig industriområde.  
 
Uttalelse 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Bodø kommune har mange registrert mineralske ressurser, blant annet to 
forekomstområder for grus som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert 
som regionalt viktig; Kvikstadvika og Vika. Det er også registrert viktige til meget viktige 
ressurser i kommunen innen industrimineraler og naturstein; ref. NGU sine 
ressursdatabaser.  
 
Ved Vika i Misvær er det foreslått å utvide et område for råstoffutvinning (51 daa). 
DMF er positiv til å avsette dette regionalt viktige forekomstområdet til formålet. Vi 
har et ytterligere planfaglig råd til området, beskrevet i eget avsnitt under.  
 
Ved Kvitberget er det foreslått å sette av et areal til uttak av dolomitt. Det er 
ytterligere foreslått å avsette areal ved Støvset 233/24 og 233/24/1 til 
råstoffutvinning. Sistnevnte er tidligere satt i bruk som masseuttak men er ikke 
registrert med aktivt uttak eller konsesjon. Området er belagt med registrert 
forekomstområde av lokal viktighet. DMF er positiv til å kunne utnytte ressursen fullt 
ut når den først er blitt åpnet. 
 
For ordens skyld minner DMF om at all uttak av naturstein, samt all uttak av 
mineralske ressurser over 10 000 m3 krever konsesjon etter mineralloven, i tillegg til 
regulering/avklaring etter plan- og bygningsloven.  
 
Planfaglig råd 
Siden planprosessen ble startet, har det blitt vedtatt et nytt planredskap for å sikre 
mineralske ressurser; hensynssone for mineralske ressurser. Dette er primært tiltenkt 
brukt for å sikre viktige mineralske ressurser som ikke er aktuelt å avsette til 
arealformål råstoffutvinning i planperioden.  
 
For Bodø kommune vil dette i første rekke gjelde for de regionalt viktige forekomstene 
ved Vika i Misvær, og ved Kvikstadvika. Spesielt ved Vika er den registrerte ressursen 
langt større enn områder som er belagt med konsesjon eller avsatt i arealformål pr i 
dag. DMF anbefaler her at kommunen ser til NGU sitt løsmassekart, hvor det viser at 
det særlig er området sør og vest for dagens uttaksområde som er av langsiktig 
interesse.  
 
Ellers er det litt vanskelig å se ut fra det kartet som er supplert, men det ser ut til at 
Vika i misvær ikke er lagt inn med farge/kode for råstoffutvinning, til tross for at det er 
foreslått utvidet som råstoffutvinning? DMF ber kommunen i så fall korrigere dette. 
 
DMF sitt råd er at områdene ved Vika i Misvær, samt Kvikstadvika, blir belagt med 
hensynssone for mineralske ressurser. For Vika gjelder dette primært vestover fra 
eksisterende areal. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 

http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Håvard Hammerstad 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 
 

Mottakere: 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

 
 



Fra: kattroa@frisurf.no
Sendt: 10.01.2018 22:22:44
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Åse Wickstrøm

Din
epostadresse:

kattroa@frisurf.no

Din melding
til oss:

Undertegnede driver gårdsbruk i bygda Fjære på Kjerringøy. Bygda har flere gårdsbruk som driver
med både stor- og småfe. Beitebruken i utmarka er en svært viktig ressurs. Beiting har bidratt til et
verdifullt kulturlandskap og i 2016 fikk bygda Fylkesmannens kulturlandskapspris med følgende
begrunnelse: De tildeles prisen for sitt arbeid med å fremme samarbeid, gjøre utmarka tilgjengelig for
beitebruk, og legge til rette for allmenn ferdsel. I foreslått kartdel, TK1 hensynssone landbruk, er
grensene endret slik at hensynssonen kun omfatter dyrket areal og innmarksbeite. Vårt innspill er at
grensene i eksisterende kartdel, temakart landbruk, opprettholdes. Her er både dyrket areal og
viktige beiteområder innenfor grensen til hensynssonen. I Planprogrammet er det vedtatt at beiteplan
skal utarbeides og danne grunnlag for kommuneplanens arealdel. Beiteplanen har ikke vært ute til
høring ennå. Høringsfristen 12. januar kan derfor ikke gjelde for innspill som kommer etter at
beitebruksplanen har vært ute på høring. Kartleggingen som dokumenteres i beitebruksplanen kan ha
stor betydning for arealdisponering og grensene i TK1 hensynssone landbruk. Åse og Jan Hugo
Wickstrøm

IP-adresse

Dato 2018-01-10 22:22:44



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Bodø kommune 

Postboks 319 

8001 BODØ 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørn Ø Olsen / 75552849 16/27343-5 2017/16846 10.01.2018 

     

      

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Bodø kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 30.11.2017. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 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. 

 

Rulleringen av kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen, men 

kommunedelplanene for Saltstraumen, Tverlandet og Skjerstadfjorden skal fortsatt gjelde. 

Det samme gjelder Kommunedelplan for rv. 80 Naurstadhøgda-Thallekrysset der fremtidig 

vegtrase er inntegnet på plankartet med rød linje. 

 

Vi gav innspill til planprogrammet om at trafikksikkerhet måtte tas inn som tema i 

konsekvensutredningen av ny arealbruk i kommunen. Vi er tilfreds med at dette temaet nå er 

med i konsekvensutredningen. 

 

Kommunedelplanen Rv. 80 Thallekrysset-Naurstadhøgda. 

Ved oppstarten av kommuneplanarbeidet gav vi innspill om visning av fremtidig rv. 80 på 

plankartet i henhold til kommunedelplanen «Rv. 80 Thallekrysset – Naurstadhøgda». I 

kommunedelplanen for Tverlandet er denne vegtraseen vist med rød linje for veg i dagen, 

med stiplet rød linje for tunnel og med tilhørende hensynsoner og bestemmelser. I planen 

som er på høring mangler det visning av ny rv. 80 på store deler av planstrekningen. I tillegg 

er noe feil ved at det er vist veg i dagen der det er vedtatt tunnel. Det er spesielt viktig at 

arealkrevende kryssområder som er vedtatt i kommunedelplanen vises i arealdelen som for 

eksempel på Vikan. Planlagt kryssområde ved Iris på Vikan er i konflikt med arealet Nf avsatt 

til næringsformål på Ytter-Vikan. Næringsområdet Nf bør derfor også reduseres slik at det 
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blir tilstrekkelig med areal til det fremtidig planskilte vegkrysset som er vedtatt i 

kommunedelplanen for rv. 80.  

 

Planfaglig mangel. 

Siden kommunedelplanen for rv. 80 fortsatt gjelder, ber vi om at Bodø kommune legger det 

vedtatte vegsystemet for rv. 80 slik at det blir riktig i arealdelen i kommuneplanen. 

Vegsystemet bør vises med linjer, hensynsoner og restriksjonsbestemmelser slik som i 

kommunedelplanen for Tverlandet.  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/vegpakkesalten/bakgrunn/Kommunedelplan 

 

Nytt boligområde på Kjerringøy. 

På Kjerringøy er det lagt ut et nytt boligområde på 16, 8 dekar som byggeområde med 

plankrav langs fylkesveg 571. Under temaet trafikksikkerhet er det i konsekvensutredningen 

påpekt at området ligger nært Kjerringøy handelssenter og temaet er gitt konsekvensen gul 

farge. Konklusjonen i konsekvensutredningen er at tiltaket tas inn i planforslaget med 

plankrav og rekkefølgebestemmelser om gang- og sykkelveg. Vi er enige at en såpass stor 

boligutbygging krever at det bygges en gang- og sykkelveg sørover inn til sentrum og 

skolen. I reguleringsplan for Kjerringøy sentrum er en gang- og sykkelveg regulert på 

motsatt side av fylkesvegen, men ikke bygd.  

 

Planfaglig mangel. 

Vi kan imidlertid ikke se at konklusjonen fra konsekvensutredningen om gang- og sykkelveg 

er videreført i bestemmelsene, slik konsekvensutredningen forutsetter for å ta området inn i 

planen. Bodø kommune er trafikksikker kommune og har en generell bestemmelse i 

arealplanen: 

«§12.3 Trafikksikker skolevei. Nye boliger kan ikke tas i bruk før det er gjort tiltak for 

trafikksikker skolevei.» 

Vi antar det er en forglemmelse for det nye boligfeltet og at Bodø kommune tar inn en 

rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg inn til sentrum før utbygging av dette 

boligområdet starter. 

 

Planfaglig råd. 

I reguleringsplanen for Kjerringøy sentrum er det en del regulerte boligtomter som ikke er 

bebygd. Disse boligtomtene ligger nærmere skolen og er tilknyttet lokalt vegsystem som er 

trygge for myke trafikanter. De ferdig regulerte tomtene bør derfor utbygges før det 

tilrettelegges for nye større boligfelt langs fylkesvegen.  

 

Handelsområde Mørkved sør. 

I denne planen er det lagt til et nytt handelsområde kalt Mørkved sør - FKI. I bestemmelsene 

for FKI (§ 2.1.4) er det satt en begrensning på 20 000 m2 handel, inkludert 2 000 m2 

dagligvarehandel og det stilles krav til godkjent atkomstløsning.  

  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/vegpakkesalten/bakgrunn/Kommunedelplan
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Planfaglig råd. 

Som de to andre handelsområdene i kommuneplanen, bør det i bestemmelsene stilles krav 

om utarbeidelse av en trafikkanalyse og en handelsanalyse. Det må også stilles krav til at 

atkomstløsning fra rv. 80 må godkjennes av Statens vegvesen. En slik atkomstløsning må 

være trafikksikker både for kjørende og for myke trafikanter i henhold til prinsippene i 

gjeldene reguleringsplan for Mørkved sør. 

 

§1.2.1 Unntak fra plankrav.  

I gjeldende bestemmelser er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan for områder avsatt 

til bebyggelse og anlegg. Det er nå tatt inn unntak for tiltak som har maksimalt 4 nye 

boenheter og tomtens areal ikke overstiger 1500 m2. Vi synes dette gir rom for tolkninger 

og at unntakene bør presiseres. § 5.3 Fritidsbebyggelse henviser til §1.2. Er for eksempel en 

hytte en boenhet i den forbindelse?  

 

Planfaglig mangel. 

Statens vegvesen forvalter riksvegene på vegne av staten og fylkesvegene på vegne av 

fylkeskommunen. Unntak fra plankravet krever tillatelse etter vegloven både med hensyn til 

avkjørselstillatelse og byggegrense. Etter vegloven er byggegrensen fra disse vegene 50 

meter fra midten av vegen. Bestemmelsen må derfor ha med seg krav om avkjørselstillatelse 

og byggeavstand fra disse vegene som Statens vegvesen forvalter.  

 

Planfaglig råd. 

Et antall på 4 uregulerte enheter i et utbyggingsområde er etter vårt syn noe høyt. En 

uregulert utbygging på 4 kan hindre en planmessig utbygging av «restarealet» med hensyn 

trafikksikkerhet, ved at antall avkjørsler blir omfattende og tilfeldig inntil en planmessig 

utbyggingen overtar. Vi ber kommunen vurdere et lavere antall og presisere unntaket mere.  

 

Rønvikjordene. 

Vi har ingen merknader til de foreslåtte alternativene for tilbakeføringer av byggeområder til 

LNFR-områder. 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonssjef Jørn Ø Olsen 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Nordland, Statens hus Moloveien 10, 8002 BODØ 
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Bodø kommune 

Postboks 319 

8001 BODØ 

         Bodø, 10. januar 2018 

Att: Kristoffer Seivåg 

postmottak@bodo.kommune.no 

kristoffer.seivag@bodo.kommune.no 

 

 

HØRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 

Innspill 

Fortidsminneforeningen Nordland avdeling, Salten lokallag, har gjennomgått planbeskrivelsen i 

forslag til kommuneplanens arealdel.  

Vi har tidligere kommet med innspill til planprogrammet, se vår uttalelse datert 17.04.2016. Disse 

punktene er fortsatt relevante. Overskriftene i uttalelsen var: 

• Bevaringsplan for kommunen utenom sentrum 

• Buffersoner for sikring av fredede bygninger og anlegg 

• Bodin Gård. Dette anlegget mangler sikring og bør fredes, og i alle fall reguleres til 

hensynssone bevaring med tilhørende buffersone. 

 

Rønvikjordene 

Vi vil her supplere vår tidligere uttalelse med innspill til planbeskrivelsens pkt. 4.4 Rønvikjordene, pkt. 

4.4.1 Ønske om uttalelser i høringen. 

 

Vi uttaler oss om temaer i relasjon til kulturminner.  

 

Rønvikjordene var opprinnelig del av Rønvik sykehus, dvs. en nødvendig del av gårdsbruket, som i 

dag kalles Bodin Gård. Gårdsdriften var avgjørende i behandling av psykiatriske pasienter da 

sykehuset ble etablert i 1902. Gårdsbrukets hovedbygning ble bygget som første fase i byggingen av 

sykehuset, og var ferdig i 1884. Fjøs og stallbygningen var ferdig i 1899. Gårdsbruket på Rønvik Asyl 

var faktisk det største gårdsbruket i Nord-Norge.  

 

Rønvik sykehus er fredet, men bare den del av eiendommen som eies av staten. Bodin Gård ble ikke 

medtatt i fredningssaken p.g.a. eiendomsforholdet. Etter vår mening var det en feil at fredningen 

ikke omfattet hele det opprinnelige sykehusanlegget, altså medregnet Bodin Gård.  

 

Rønvikjordene var en helt vesentlig del av sykehusanlegget, som del av gårdsdriften. For å ivareta 

tanken bak fredning/bevaring av Rønvik sykehus må også Rønvikjordene inngå i bevaringsområdet, 

og medtas i kommuneplanens arealdel. 



 

Områdene O2, O3 og N1 må fortsatt være regulert til LNFR-område. Dette tilsvarer Alternativ 2 i 

planforslagets beskrivelse.  

 

Ideelt ser vi at Alternativ 3 velges hvor så mye som mulig beholdes som grøntområder.  

 

Herved vil Rønvik sykehus med gårdsanlegget kunne forståes i historisk sammenheng. 

 

 

 

Med hilsen 

For Fortidsminneforeningen Salten lokallag av Nordland avdeling 

 

Gisle Jakhelln 

Antikvarisk utvalg 

 

Kopi: 

 

Kulturkontoret, Bodø kommune 

Kulturminner i Nordland, Kultur- og miljøavdelingen, Nordland fylkeskommune 

 

 

Vedlegg: 

Utsnitt fra planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 s. 30-34.  



KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 

 
4.4.1 Ønske om uttalelser i høringen  
Kommunen er under høringen interessert i å belyse ulike sider ved å endre arealbruken fra næring til 
LNFR. Kommunen vil gjerne ha begrunnede uttalelser på hvilken løsning som bør velges. 
Kommunen er under høringen interessert i å belyse ulike sider ved å endre arealbruken fra næring til 
LNFR. Kommunen vil gjerne ha begrunnede uttalelser på hvilken løsning som bør velges.  
 
Alternativ 1:  
O1 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  
O2 Formålet for offentlig eller privat tjenesteyting reduseres og resterende areal tilbakeføres til LNFR  
O3 tilbakeføres til LNFR  
O4 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  
N1 forblir som bebyggelse og anlegg (næring) med krav om områderegulering 

 

 Alternativ 1 

 

Alternativ 2:  
O1 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  
O2 Formålet for offentlig eller privat tjenesteyting reduseres og resterende areal tilbakeføres til LNFR  
O3 tilbakeføres til LNFR  
O4 forblir offentlig eller privat tjenesteyting  

N1 tilbakeføres til LNFR 

 

 Alternativ 2 



Alternativ 3  
Det legges inn et alternativ 3 for Rønvikjordene, der O1, O4/Nepåkeren og hele O2 tilbakeføres til 

LNFR i tillegg til områdene som tilbakeføres i alternativ 2.  

 Alternativ 3 

 





 

Kjerringøy kommunedelsutvalg 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 
Vei 1293,  8093  KJERRINGØY  Sentralbord: 75 55 50 00 oyvind.soderbom@bodo.kommune.no 972 418 013 
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 77 41 oyvind.soderbom@bodo.kommune.no Bankkonto: 
Zahlfjøsen, 8093 Kjerringøy Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

 

 
 

 
Kjerringøy Kommunedelsutvalg   
 
 

Bodø kommune 
Byplan 
PB 319 
8001 Bodø 

 
 
 
 
 
Støtte til Innspill i kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
 
Kjerringøy kommunedelsutvalg har registrert at det er noen innspill som ikke blir tatt med i 
KPA. Utvalget ønsker med dette brev å støtte innspillet fra Svein Asle Rekkedal. Dette 
gjelder regulering av området Tranvika i Strandå. 
Innspillet har tidligere vært behandlet i PS16/19 i Kjerringøy kommunedelsutvalg. 
Det er viktig at det tilrettelegges områder som kan føre til utvikling av boliger og næring 
på Kjerringøy. Regulering av Kjerringøy i KPA burde sees i en sammenheng 
med at det er ønskelig med områder for spredt bebyggelse. Dette ble også muntlig formidlet 
under folkemøtet som ble avholdt på Kjerringøy  04.12.17 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Kjerringøy kommunedelsutvalg 
 
 
 
 

Dato:  ............................................................ 11.01.18 
Saksbehandler:   ..................... Øyvind Nohr Søderbom               
Telefon direkte:   ....................................... 75 55 77 40 



Fra: nedre@hotmail.com
Sendt: 11.01.2018 14:19:07
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Øyvind Nedre

Din
epostadresse:

nedre@hotmail.com

Din melding
til oss:

Er grunneier i området og ser at den fremlagte planen vil medføre et meget omfattende inngrep i
uberørt natur der den foreslåtte traseen skal gå. Utenom naturinngrepet, så er det også stor
bekymring for elvemuslingene i Storelva. Den foreslåtte traseen vil umulig kunne opprettes eller
forvaltes uten at det vil bli stor andel slam, salt og annet avfall som finner veien til den begrensede
bestanden av elvemuslinger. For at munningen til Storelva ikke skal bli skadelidende der ny fylkesvei
svinger av fra eksisterende vei til Festvåg (og som sikkert vil kreve en fremtidig avkjøringsfil), så må
en stor del av fjellknausen sprenges bort. Økonomisk kan jeg heller ikke se at den foreslåtte traseen
kan lønne seg. Det foreligger en eksisterende vei til fergeleiet i dag. En naturlig forlengelse med kort
bro over skjærene frem til Nakken. Nakken er i dag del av kommunens registrerte
reinsamlingsområde, men også den foreslåtte traseen vil ramme dette oppsamlingsområdet. Beste
plan vil nok uansett være å bore en tunell fra Valvikdalen til der hvor broen skal begynne. I langsiktig
perspektiv vil nok dette antakelig også være det mest økonomisk fornuftige. Den foreslåtte lille
tunellen behøves da ikke. Som konklusjon håper jeg at den foreslåtte traseen ikke gjennomføres, men
at det utarbeides alternativ trase.

IP-adresse

Dato 2018-01-11 14:19:07



Fra: oerjan_sletten@tkeiendom.no
Sendt: 11.01.2018 15:23:25
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Ørjan Sletten

Din
epostadresse:

oerjan_sletten@tkeiendom.no

Din melding
til oss:

Innspill i forbindelse med arealplan Gnr 138 Bnr 4364. Dette området er regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål. Håper Bodø kommune kan se dette området i sammenheng med
resterende av gråholten som er regulert til friluftsområde. Det vil i fremtiden, spesielt med tanke på "ny
by- ny flyplass", bli viktig å bevare grøntarealer også i sentrumsområder. Håper Bodø kommune kan
revurdere reguleringsplanen i området. Mvh Ørjan Sletten

IP-adresse

Dato 2018-01-11 15:23:25



Fra: stig.soloy@gmail.com
Sendt: 11.01.2018 18:56:33
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Stig Magnus Soløy

Din
epostadresse:

stig.soloy@gmail.com

Din melding
til oss:

Uttalelse fra gårdeierne i Moloveien Vi viser til planbeskrivelsen i Kommuneplanens arealdel s. 35
hvor det står at: ”Det er også behov for å vurdere en mer offensiv planlegging langs Moloveien i
planperioden. Dette inkluderer nye vurderinger av gatebruk, byrom og bebyggelse.” Vi som er
gårdeiere i Moloveien (Moloveien 20, 18, 16, 14, 12 og 10) er i dialog og har startet et prosess for å
se på mulighetene for en videre utvikling av området. Moloveien og Indre Havn har et meget stort
potensiale og vi ser for oss at området kan gjennomgå en transformasjon som vil gjøre denne delen
av byen til et levende og attraktiv område for Bodøs befolkning. Vi er derfor meget positive til at
Kommunen ønsker å legge til rette for en offensiv utvikling og ser frem til et samarbeid mellom
gårdeierne, Kommunen og Bodø Havn i tiden fremover. På vegne av gårdeierne i Moloveien Stig
Magnus Soløy

IP-adresse

Dato 2018-01-11 18:56:32



Evenset, Kvalnes og Ljønes 11.01.18 
 
 
Til Bodø kommune 
Byplan 
Postboks 319, 8001 Bodø                    
postmottak@bodo.kommune.no. 

 
 
 
saksnummer 2017/16846  
 
 

Uttalelse til  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
 

Vi går imot innspill fra rådmannen vedrørende 60 dekar dyrket mark på Kvalnes, gårdsnr. 
202, bruksnr 1 og 3.  Jorda er forslått omgjort fra LNFR til næringsformål.  
  
Grunnene er: 
 
Jordvernet 
Disse jordene er næringsrike og snøen smelter tidlig om våren. Området er klassifisert som 
hensynssone landbruk.  
Bodø kommune vedtok i desember 2017 i forbindelse med forslag til ny arealplan, at 
kommunen skal ha et sterkt søkelys på jordvern, landbruk og friluftsområder. Vi ber om at 
kommunene står ved sitt vedtak også i denne saken.  
 
Uavklart tvist om eierforhold 
Det foreligger en tvist om eierforholdet på bruksnr 202, bruksnr 3. En stor del av innmarka 
på bruksnr 3. er berørt av forslaget. Vi vil at endring av status på eiendommen avventes til 
eierforholdet er avklart. Det er Johan Hernes, en av partene i tvisten som har bedt om 
endringen.  
 
 
 
Hilsen 
 
Oskar og Anne Judith, Flogveien 11, 8100 Misvær 
Eirin Bjune, Medtigården 3, 8100 Misvær 

Rita og Finn Lyng, Evensetveien 382, 8100 Misvær 
Ivar og Linda Bjerkli, Ljønesveien 112, 8100 Misvær 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no.


Evenset, Kvalnes og Ljønes 11.01.18 
 
 
Til Bodø kommune 
Byplan 
Postboks 319, 8001 Bodø                    
postmottak@bodo.kommune.no. 

 
saksnummer 2017/16846  
 
 

Uttalelse til  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
Vi vil at de to hyttefeltene H71 og H72 mellom Kvalnes og Evenset fjernes, og at området får status 
som LNFR. 
 
Grunnen er at hyttefeltene er plassert i et viktig beiteområde. Hyttefeltene harmonerer ikke med 
beiting av husdyr i dette området, da det vil legge beslag på en begrenset beiteressurs.  
 
Vi viser til at: 

1. Jordskifteretten har avgjort at det er beiterett i området.  I dom fra jordskifteretten sak nr 
16-003444REN-JBOD KVALNES, 10. juni 2016, står det at gårdene på Kvalnes, og sauebruk 
som leier beite, har beiterett i Gjæreparten. Dommen bygger på utskiftningsforretning på 
Kvalnes fra 1868. ”Gjæreparten” er det samme området som foreslås regulert som hyttefelt. 

 
2. Den nye beitebruksplanen som Bodø kommunes skal vedtas. Hyttefeltene ligger innenfor et 

viktig beiteområde for alle de omkringliggende bygdene. Det aktuelle området er markert og 
omtalt i planen. 
Beiteressursene er, som sagt begrenset i denne delen av kommunen og i dag utnyttes 
beiteområdet av tre gårdsbruk. Vi minner om at det i arealforvaltningen skal tas hensyn til 
beiting, og at beitebruksplanen er en sentral veileder for det.  
 
Gjæreparten/hyttefeltene er spesielt viktig som vårbeite. I forbindelse med bitebruksplanen, 
og forvaltningen av kommunens beiteressurser, er det bestemt at dette området skal 
kartlegges av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Kartleggingen er tidkrevende og må 
gjøres i vekstsesongen. Det er viktig å vente til resultatet er ferdig før man gjør vedtak som 
kan medføre store irreversible konsekvenser.  
 
3. Hyttefeltene ligger innenfor et område som er klassifisert som hensynssone landbruk 
«Om hensynssone landbruk sier planen: «Sonen fremkommer av juridisk bindende temakart 
som viser hensynssone landbruk og kulturmiljø. I disse områdene er det vesentlige landbruk 
og, eller kulturlandskapsverdier. Vesentlige landbruksområder er dyrka jord, skog og/eller 
beiteområder.» 
  

PS. Vi ønsker en tilbakemelding på at vår uttalelse er mottatt.  
 
Med hilsen 
Oskar og Anne Judith, Flogveien 11, 8100 Misvær 
Eirin Bjune, Medtigården 3, 8100 Misvær 
Rita og Finn Lyng, Evensetveien 382, 8100 Misvær 
Ivar og Linda Bjerkli, Ljønesveien 112, 8100 Misvær 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no.


Fra: Tore Vatne (tore.vatne62@gmail.com)
Sendt: 11.01.2018 22:19:03
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Beate K. Andreassen; Inger Johanne Lindahl; bknyheim; Kristine Mathisen

Emne: Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
Vedlegg: 
Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, deres saksnummer 2017/16846

Dette er et innspill fra styret i Bodø andelslandbruk. Andelslandbruket startet opp produksjon av grønnsaker i 2013. Den gang var vi
ca. 50 andelshavere som samarbeidet om å bruke et areal på ca. 5 dekar på Fenes til dyrking av mange typer grønnsaker. I 2016 utvidet
vi aktiviteten ved å leie et jorde ovenfor gården på Vågøynes. Dette jordet er på ca. 15 dekar. Antall andelshavere har økt år for år, og i
2017 var vi kommet opp i 140 andelshavere til sammen på de to åkrene. I 2018 er det sannsynlig at vi kan bli ca. 100 andelshavere på
Vågønes og 70 på Fenes. Hver andel høster i gjennomsnitt grønnsaker til knapt tre personer. Med andre ord er vi til sammen ca. 500
personer som dyrker og spiser gode, kortreiste og økologiske grønnsaker fra egen produksjon rett utenfor byen.

Vi synes det er mye positivt i forslaget til kommuneplanens arealdel for de neste årene. Det er viktig at slike planer har et langsiktig
perspektiv, slik at dagens arealbruk ikke ødelegger for framtidige generasjoners livsbetingelser. En videreføring av dagens situasjon,
hvor folketallet øker og arealet av matjord minker, gir ingen lystige framtidsutsikter. Fortsatt nedbygging av matjord burde være uhørt
så lenge vi vet at så lite som 3 % av landjorda i Norge er egnet til dyrking av mat. Mye av jordas beste matjord er allerede utarma og
ødelagt gjennom få generasjoners hard utnytting, og det haster å ta vare på det som fortsatt finnes av produktiv matjord. Det gjelder
også her i Bodø.

 

Bodø andelslandbruk vil derfor helt klart anbefale alternativ 3 for Rønvikjordene, ettersom dette alternativet sikrer mest matjord. Det
er i denne sammenheng viktig å understreke at premissene som lå til grunn for tidligere arealdisponering og nedbygging av
dyrkamark er vesentlig endret som følge av flytting av flyplassen. Ny flyplass vil frigjøre store arealer som kan nyttes til
utbyggingsformål, noe som igjen bør redusere presset for utvikling av byen i retning av Rønvikjordene. Det må ut fra den nye
utviklingsstrategien for Bodø by, og nasjonal jordvernpolitikk, kunne forventes at kommunen tar grep for også å styrke det bynære
jordvernet. Det finnes nå gode alternativer for hvordan og i hvilken retning byen skal vokse uten at dette går på bekostning av
dyrkamarka.

 

Samtidig vil vi også fraråde nedbygging av matjord ellers i kommunen. Vi vil i tillegg anbefale å ikke legge opp til flytting av matjord.
Matjord er ikke et dødt materiale som lar seg flytte uten å forringe jordstrukturen og samtidig ta livet av mye av det mikrolivet som gir
grunnlag for god vekst.

 

Ordinær gårdsdrift med produksjon av melk og kjøtt gir ikke veldig mye mat per dekar, men det vil holde jorda i hevd. Erfaringer fra
fem år med andelslandbruk i Bodø viser at noen få dekar med produksjon av grønnsaker gir svært mye mat. I krisesituasjoner, slik som
under både første og andre verdenskrig, har det vist seg at mulighetene for å produsere lokale grønnsaker har vært av avgjørende
betydning for befolkningens matvaresituasjon. Tar vi godt vare på Rønvikjordene, kan det her produseres mat til evig tid. Noe
viktigere arealformål finnes det ikke. 

hilsen

Tore Vatne

styreleder i Bodø andelslandbruk
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Bodø kommune,  
Byplan,  
Postboks 319,  
8001 Bodø 
postmottak@bodo.kommune.no  
 
Kystlaget Salta 
Postboks 685,  
8001 Bodø 
epost: ilagisalta@gmail.com  
www.salta.no         Bodø 11.januar 2018 
 
 
 
 
Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030, Bodø kommune 
(Saksnummer 2017/16846) 
 
 
Kystlaget Salta takker for anledning til å gi uttalelse til fremlagt forslag til kommuneplanens arealdel 
2018-2030. Kystlaget Salta har 250 medlemmer, er tilsluttet Forbundet Kysten og arbeider for å 
fremme lokale kystkultursamarbeid i samsvar med Forbundet Kystens formål: å styrke det norske 
folks identitet som kystfolk, herunder fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, 
bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig, i samarbeid med kommunen, museer, skoler, private, og 
andre frivillige organisasjoner. Kystlaget Salta har siden oppstarten i 1989 vært en flittig bruker av de 
ulike nærområdene på sjøsiden av Bodø by og regionen rundt, og har gjennom dette verdifulle 
erfaringer og kompetanse å dele i anledning arbeidet med kommunenplanens arealdel 2018-2030.  
 
Uttalelse:  
Det er positivt at planforslaget har som ambisjon å omfatte en avklaring av interesser i sjø, på 
bakgrunn av dialog med næring og friluftslivsinteresser. Det er også positivt at forslaget gir god plass 
til hensynet til barn og unges oppvekstvilkår (4.16), og vi vil vektlegge at barn og unge må hensynstas 
når det gjelder nye og tradisjonelle kystkulturaktiviteter knyttet til sjø, vann, strandsone og bygninger 
knyttet til ny og gammel kystkultur. Dette hensynet må også gjelde tilkomst til disse arenaene. 
 
Vi mener samtidig at planforslaget i enda tydeligere grad bør inkludere sjøsiden i sitt begrep om 
friluftsliv og folkehelse. Bodømarka er løftet frem som et særlig viktig område for friluftsliv og 
opplevelser på landsiden. På tilsvarende måte kunne flere lokaliteter gis status som særlig viktige 
områder, begrunnet i befolkningens bruk av områdene i dag, samt framtidig potensiale som bynære 
rekreasjonsområder. Vi ønsker en bred kartlegging av bruken i dag, både som rekreasjon, arena for 
skoler og barnehager, organisasjoner og nevner disse områdene som å være av spesiell interesse: 
 
• Hjertøyene (med Paradisbukta, Skipsholmen osv) 
• Burøya og Nyholmen kystkultursenter 
• Moloen og området omkring kafé Molokroken 
• Kvalvika, som viktig område for kajakklubben og som rekreasjonsområde 
• Breivika bystrand 
• Nordsida med Geitvågen, Ausvika, Auvika, Mjelle, Hovden mm 
• Bodøsjøen med jektefartsmuseum og kystlagets åttring og fembøringsnaust 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no.
mailto:ilagisalta@gmail.com
http://www.salta.no/
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• Misvær-Skjerstad, Sandkollen brygge restaureres og representerer aktiv kystkulturhistorie 
• Kjerringøy, hjertet i kommunens kystkulturhistorie 
• Hopen, Ilstad, Godøynes med kvalfangst, jekter, klippfiskberg mm. 
• Straumøya - fiskarbondehistorie, Skagen, friluftsliv ved sjø og vann 
• Naurstad og Sagelvområdet 
• Værran, på Bliksvær har Faxsen heimebrygge og Kystlaget disponerer den gamle barneskolen 
• Bynære fiskeplasser både fra land og småbåter 
 
 
Fra vår side, som forvaltere av kystkultur for folk i alle aldre, er det viktig at planverket sikrer at 
tilgjengeligheten for allmenheten er trygg og enkel både fra land og sjøsida (f.eks sykkel, småbåt, 
kajakk), og tilfredsstiller kravene om universell utforming i henhold til lovverket. Kystnære 
friluftsområder kan også defineres som barn og unges uteoppholdsareal nå som byområdene 
fortettes. 
 
Vi mener den fremtidige arealplanen bedre kan reflektere de nye utsiktene for Bodø by og indre havn 
spesielt som følge av flyttingen av flyplassen. Her er Burøya-området sentralt. Både ekspertrapporten 
utarbeidet av UPAT (Urban planning advisory team) og lokale eiere (som Dahl Fiskeri, se AN 30/12-
17) peker på Burøya som egnet for kombinasjonen bolig- og næringsformål. Disse perspektivene bør 
ha konsekvenser for planene for Hjertøyene og spesielt Lille Hjertøya, som bør ha status som 
naturområde på linje med Store Hjertøya.  
 
 
Merknader til konkrete punkt: 
 
Under avsnitt «4.8. Områder for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone»: 
• Kultur og historie bør nevnes når kystsonens verdier omtales. Forslag til tillegg i formulering av 

andre avsnitt (foreslått tillegg i uthevet skrift): 
o «Kommunen har en variert og mangfoldig kystsone med regionale/nasjonale verdier 

knyttet til tema som havbruk, fiskeri, friluftsliv, kultur og historie, reiseliv, sjøveis 
transport og natur/miljø» 

• Under «4.8.1 Kystsonen» (foreslått tillegg i uthevet skrift): 
o Første setning: «Kystsonen er en arena for fiske, oppdrettsvirksomhet, industri- og 

næringsvirksomhet, by- og tettstedutvikling, kulturaktivitet, og fritidsbruk med hytte- og 
båtliv, reiseliv og sjøtransport. 

o Tredje setning: «Samtidig finnes det store biologiske, kulturelle, og landskapsmessige 
kvaliteter i kystsonen som det er viktig å ta vare på.» 

• Under beskrivelsen av «Naturområder og friluftsområder i sjø» (s 60): 
o Under «Naturområder i sjø»: Naturområdet rundt Lille Hjertøya foreslås i utkastet avsatt 

som farled-havn i ny plan. Lille Hjertøya utgjør i dag en sentral del av et helhetlig og 
bynært friluftsområde på sjøsiden av byen. Viktige forutsetninger er endret siden forrige 
plan og det eksisterer derfor gode argumenter for å utrede bruken av Lille Hjertøya på 
nytt. Utviklingen på Lille Hjertøya er fra Kystlagets side viktig i kystlagets arbeid med 
utviklingen av Nyholmen kystkultursenter 

o Under «Friluftsområder i sjø»: I omtalen av viktige friluftsområder: Her kunne flere 
områder inkluderes: Paradisbukta på Store Hjertøy, Bodøsjøen, Kvalvika, Ausvika på 
nordsida av byen. Vi viser her også til områdene som er nevnt i vår generelle uttalelse 
over. 
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• Forslag under «4.9 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR)» (s.64).  
o Under beskrivelsen av «Friluftsliv» (s 64) og omtalen av de ulike friluftsområdene, bør i 

tillegg Hjertøyene omtales. 
o Under beskrivelsen av «Strandsonen» (s 64), andre avsnitt, bør kultur og historie legges 

til i omtalen av verdier. 
• Under «4.16 Barn og unges oppvekstsvilkår» (s 74): 

o Tilgangen til sjø og fjære bør legges til i den innledende beskrivelsen av de fysiske 
oppvekstvilkårene til barn og unge i Bodø.  

o Forslag til tillegg i setning (s74) (foreslått tillegg i uthevet skrift): 
«Barn og unge i Bodø kommune har gode fysiske oppvekstsvilkår, og god nærhet til 
grøntområder, sjø og fjære, og bymarka. Bodø er en «grønn» by, med mange hager, 
fotballøkker, lekeplasser, parker, skole- og barnehage-områder og store naturområder i 
sykkelavstand fra de fleste boligområdene.» 

 
 



Fra: vemund_kristiansen@hotmail.com
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Kopi: 

Emne: Uttalelse til KPA 2018-2030 2017/16846
Vedlegg: 

Ditt navn: Vemund Kristiansen

Din
epostadresse:

vemund_kristiansen@hotmail.com

Din melding
til oss:

Jeg vil overbringe opprop med signering av følgende budskap: Vi har signert for varig vern av
Rønvikjordene til matproduksjon. Fra: 294 mennesker har signert dette oppropet. # Navn City E-
post adresse Comment Dato 1. Håkon Møller Bodø hakonmoller@gmail.com 2017-12-30 2.
Ingunn Dalen Bodø ingunn@salten.no 2017-12-30 3. Tove Kusch Bodø tove.kusch@gmail.com
2017-12-30 4. Ingrid Tilrem Bodø ingrid.tilrem@gmail.com Det ville være galskap å bygge ned
dyrebar matjord som istedet kunne blitt brukt til matproduksjon. Norge har pr idag ikke noe
kornlager eller øvrig matlager. Det gjør oss sårbare for en usikker fremtid. Med tanke på kommende
generasjoner og økt interesse og etterspørsel etter lokalprodusert/kortreist mat, hadde det vært en
idé å dyrke grønnsaker på jordene- potet, gulrot etc. Vi får brukt jorda til noe, bokstavelig talt,
matnyttig, og samtidig spart på den til fremtiden. Matjorda på Rønvikjordene har i lange tider vært
kjent som svært fruktbar. Det samme kan sies om jorda på Bertnes, men der ligger dessverre
Plantasjen og Jula nå. Den jorda er tapt for alltid. La ikke det samme skje med Rønvikjordene!
2017-12-30 5. vemund Kristiansen Bodø vemund_kristiansen@hotmail.com 2017-12-30 6. Chris
Sandmo Bodø chris@sandmo.org Varig vern av dyrketmark er essensielt for vår etterslekts
eksistens! 2017-12-30 7. Lisa Svendsen Bodø lisaksvendsen@gmail.com 2017-12-30 8. Thor arne
Losnedahl Bodø talosnedahl@gmail.com Jeg mener at rønvikjordene må vernes fordi det blir
vanskelig å reversere en utbygging av lett tilgjengelig beite og matjord. Finn annen bruk
dyrehold,sport?andre aktiviteter,kultur,park.m.m 2017-12-30 9. Elisabeth Aronsen Bodø elisabeth-
aronsen@hotmail.com 2017-12-30 10. marianne Vigerust Bodø marianne_vigerust@hotmail.com
Jeg signerer fordi det bygges for mye i Bodø, og for mye stygge boliger og boligområder. Jeg vil
verne om de få grønne pusterommene vi har . Samt støtte dyrkingen av egen mat, og benytte
matjorda . 2017-12-30 11. Isabell Nystad Bodø isabellnystad@yahoo.com 2017-12-30 12. Sonja
Jensen Nordvernes so-jense@hotmail.com 2017-12-30 13. Eva Isaksen Seattle
isakseneva7@gmail.com den beste matjord, de åpne flotte slettan, bevar de som de e. Altfor mye
matjord fo®svinn i verden, alfør mange åpne landskap blir tetta igjen. Rønvikjordan bør overleve
som de eksistere nu. 2017-12-31 14. Cicilie Måge Sortland cecilie_m@msn.com Syns det kan være
noe dyreliv på jordene der,og ikke bare bygg overalt sånn som det er blitt i Bodø. Syns ikke byen e
fin lenger 2017-12-31 15. Heidi Holm Bodø heidholm@gmail.com 2017-12-31 16. Aud Hildring
Fauske hildra@broadpark.no 2017-12-31 17. Vibeke Sortland Bodø vibsohag@gmail.com 2017-
12-31 18. linn lyngved pedersen Bodø lyngved@outlook.com 2017-12-31 19. Anne Elise Karlsen
Bodø aeliska@online.no 2017-12-31 20. Geir Olav Kristensen Fauske geir-o-k@online.no 2017-
12-31 21. Hege Meldal Bodø hege.meldal@hotmail.no 2017-12-31 22. Jan-Ivar Trones Bodø
brortrones@gmail.com Det er lite matjord i Norge. Man må legge til rette for kortreist mat. 2017-
12-31 23. Rita Hove Bodø rita.hove@yahoo.com 2017-12-31 24. Ingvild Berg Bodø
ijobe@online.no 2017-12-31 25. Sylvia Rønning Bodø sylroen@online.no Jeg signerer fordi jeg ser
at rønvikjordene spises opp, bit for bit. Vi må ta vare på og verne om denne perlen i byen vårres.
2017-12-31 26. Kristin Sneltvedt Bodø kristinsneltvedt@me.com 2017-12-31 27. Anne Elvenes
Bodø aelvenes@hotmail.com 2017-12-31 28. Ellen Drevvatne Bodø edrevvat@online.no 2017-12-
31 29. Anne Aagot Lund Bodø aagot.lu@hotmail.no 2017-12-31 30. Astrid Nygård Bodø
astrid.nygard@yahoo.no 2017-12-31 31. Elin Pettersen Bodø mastermaveric@hotmail.com 2017-
12-31 32. Mariell Selnes Bodø mariellselnes@hotmail.com 2017-12-31 33. Astrid Marie Holand
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Bodø astridmariehlnd@gmail.com 2017-12-31 34. Sivert Pettersen Bodø aeliska537@gmail.com
2017-12-31 35. Danielle Hansen Bodø daniellejhansen@outlook.com 2017-12-31 36. Einar Formo
Sandhornøy einar.formo@gmail.com 2017-12-31 37. Runa Johansen Bodø runaj3@online.no Vi er
helt svhengig sv grønne lunger i en voksende by. 2017-12-31 38. Lisbeth Glanfield Bergen
lisbeth.glanfield@gmail.com 2017-12-31 39. Joar Alm Bodø joar-a@online.no 2017-12-31 40.
Peder Kristoffersen Bodø pederkristoffersen@gmail.com 2017-12-31 41. Jan Andre Westlie Bodø
andrewestlie@gmail.com 2017-12-31 42. Terje Olsen Bodø terje@flybyen.no Jordene er for
verdifulle til å bygges ned. 2018-01-01 43. Marius Skram Nittedal, eks Bodø
mariusskram@gmail.com 2018-01-01 44. Helge Fredriksen Bodø helgeingvart@gmail.com Vi må
beholde våre grøntområder. Det frigjøres snart store arealer ifb. med ny flyplass. Næringen må kunne
vente på at dette ras i bruk. 2018-01-01 45. Torgeir Dagfinn Teigum Rønvikveien 21, 8009 Bodø
torgeirdteigum@gmail.com Uten Rønvikjordene blir Bodø like kjedelig som andre småbyer. Bodø
må ikke bli som Tromsø, hvor folk bor som sild i tønne. Bodø har masse areal å ta av utenfor
Rønvikjordene. La ikke eiendomsbransjen og kapitalismen få lov til å ødelegge den store, grønne
lungen som Rønvikjordene representerer! 2018-01-01 46. Merete Eide Kjerringøy
eide.merete@gmail.com Matjorda er arven til kommende generasjoner. 2018-01-01 47. Cecilie Fiva
Bodø fiva-lan@online.no 2018-01-01 48. Kjetil Abdoul Jenssen Dakar ingenderoppe@yahoo.no
2018-01-01 49. Kjellrun Gunnes Bodø kgunnes@online.no Det er viktig å beholde matjorda. 2018-
01-01 50. Petter Snekkestad BODØ pettersnekk@gmail.com 2018-01-01 51. Christopher Bergli
Hermansen Bodø chr_98@live.no Det tar lang tid å skape dyrkbar mark vis vi fjerner det lille vi har
så vil det ta generasjoner å lage ny, bruk Rønvikjordene til matproduksjon! 2018-01-01 52. Robert
Nicolaisen Bodø rovernico@gmail.com Vi trenger landbruks-jorda til matproduksjon. Vi har plass
nok å bygge på i Norge, uten å bruke våre landbruksarealer. 2018-01-01 53. Ragnhild Eggen Bodø
ragnhild.eggen@gmail.com 2018-01-01 54. Guri Stokke Bodø guriks@yahoo.no 2018-01-01 55.
Mariann Vanvik Alstad Bodø vanvik.mariann@gmail.com 2018-01-01 56. Ayse Idil Bodø
akjelstr@gmail.com 2018-01-01 57. Louise Kjelstrup Bodø louikje@hotmail.com Vi trenger å
bevare matjorden og bli mer selvforsynte , og ikke bygge ned. Viktig for co-regnskapet og miljøet
2018-01-01 58. Arne Barosen Bodø arbaro@online.no 2018-01-01 59. Inger Kymre Brasø Bodø
ikymre@gmail.com 2018-01-01 60. Erling Steindal Sandefjord esteinda@online.no 2018-01-01 61.
Benedicte Forsland Bodø bforsland@gmail.com 2018-01-02 62. Åshild Nordbø Oslo
aanordboe@gmail.com Rønvikjordet er et viktig stoppested for trekkfuglene. 2018-01-02 63. Inger
Monsen Jektvik idm@online.no 2018-01-02 64. Erika Søfting Kjerringøy erika.softing@gmail.com
Matjord er en uvurderlig ressurs. 2018-01-02 65. Anna Karin Hansen Steinro Bodø
annkrin@online.no 2018-01-02 66. Roger Nilsen Hålogalands gt katana1@live.no 2018-01-02 67.
Ingebjørg Vestrum Bodø klukenita@yahoo.no Landbruk er viktig næring! Vi trenger matjorda!
2018-01-02 68. Ulv Holbye Bodø heilagulv@gmail.com Bodø kan skape en grønn visjon som vil
lyse i verden. Verden trenger mat. 2018-01-02 69. Sarah Halliwell Olsen Bodø
sarahho91@gmail.com 2018-01-02 70. Trond Hans Farner Kverno Bodø trondhfk@gmail.com
2018-01-02 71. Hilde Paulsen Bodø hildenancy@gmail.com 2018-01-02 72. Bente Pedersen Bodø
bentpe2@hotmail.no 2018-01-02 73. Annfinn Johansen Bodø annfinnjohansen@yahoo.no 2018-
01-02 74. Fridolin Barsch Engeløya fridolin.iwan@gmail.com 2018-01-02 75. Nina Engmark Bodø
ninaengmark@hotmail.com Matjorda bevares, det er viktig for kommende generasjoner. Det bygges
ned allt for mye dyrka mark i Norge. 2018-01-02 76. gunvor søraa bodø guh-soe@online.no 2018-
01-02 77. Karstein Rystad Bodø k.rystad@online.no 2018-01-02 78. Svein Åsbakk Bodø
svein.magne@hotmail.com Matjord skal ikke legges under asfalt, og det er matprodusentene som
kan faget. 2018-01-02 79. Thomas Håstein Hopshavn thomashastein@gmail.com 2018-01-02 80.
May Linchausen Bodø may.linchausen@hotmail.com 2018-01-02 81. Marie Pettersen Bodø
mariestabell@hotmail.com 2018-01-02 82. Linda Hansten Bodø lindaplinda@gmail.com 2018-01-
02 83. Anita Orø Bodø anoroe@online.no 2018-01-02 84. Sverre Bjørseth Bodø
sverreb@gmail.com La jordene være! Jordene SKAL være allemannseie. Ingen grunn til å bygge ned
bare fordi en eller annen næringslivsfjomp er misfornøyd med dagens beliggenhet på bilbutikken sin.
Nei til overføring av felleskapets ressurser til privat eie! 2018-01-02 85. Marius Skaiaa Bodø
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marskai@online.no 2018-01-03 86. Miriam Pettersen Bodø miriam_heen@msn.com 2018-01-03
87. Elinor Carlsson Bodø carlsson.elinor@gmail.com 2018-01-03 88. Berit Irgens Bodø
beirgens@online.no 2018-01-03 89. Marit Ursin Bodø marikaru@online.no 2018-01-03 90. Maria
Fjørtoft Bodø maria_oda@hotmail.com Jeg ønsker at den fremtidige generasjonen skal få innblikk,
fordtåelse og opplevelser av jordbruk og grønne lunger også i en by! Konstant fortetning av bybilde
mener jeg fører til dårligere livskvalitet for oss som bor her! 2018-01-03 91. Kirsti Sannes Bodø
kirstisannes@hotmail.com 2018-01-03 92. Frode K Pettersen Bodø frodeketilp@gmail.com 2018-
01-03 93. Kristian Vindvik Bodø kristianedgar777@gmail.com Fordi jeg vil at Rønvikjordene skal
bestå. Mye fordi det ser bra ut. Og fordi de kan brukes til mye fornuftig som speiderleir, festivaler,
forskjellig. Og det er jo greit å ha dyrkbar jord med tanke på fremtiden. Syns det er en skam at
politikerne og frimurerlosjen skal bygge ut alt for egen vinnings skyld. Da får de heller bygge i lengden
utover mot Skau/Tverlandet. 2018-01-03 94. Kathrin Johansen Misvær nytrehaugen@hotmail.com
Jeg synes det er galskap å ødelegge matjord!!! Den dagen Norge trenger egenprodusert mat er det
forsent! Vær så snill!!! Bevar rønvikjorda! 2018-01-03 95. Viktor Håkonsen Bodø viktor@seria.no
2018-01-03 96. Ruth Pettersen Bodø ruth.pettersen@gmail.com Jeg er svært interessert i å bevare
Rønvikjordene for våre etterkommere!! 2018-01-03 97. Aage Holm Haugesund
aage.s.holm@gmail.com 2018-01-03 98. Kari Saksenvik Bodø karisaksenvik@gmail.com 2018-
01-03 99. Ellinor Opdahl Bodø elheop@gmail.com 2018-01-03 100. Linda Sjåfjell Bodø linda-
sj@online.no 2018-01-03 101. Laila Lysø Festvåg coltsigma77@gmail.com Vi trenger grønne lunger
i byen. 2018-01-03 102. Ragni Helene Herseth Bodøl rherset@online.no Jeg signerer fordi vi trenger
matjord, mat og melk. Vi trenger grønne arealer i en by som nå mest består av asfalt og betong! Vi
trenger trivsel. Barna i byen vår må kunne se ei levende ku og derfor trenger vi arealer til beite og
utmarksarealer. Kunne sikkert ha funnet flere argumenter... 2018-01-03 103. Fredrik Johan Lande
8960 Velfjord fredriklande@gmail.com Jeg er helt imot å ta så mye jordbruksland til boligbygging.
2018-01-03 104. Karen Elise Bodø karenelise97@gmail.com Jeg syns at man bør bevare det som
er grønt, rønvik jordene er byens lunger og vi trenger dem 2018-01-03 105. Ola Sakshaug Bodø
ola.sakshaug@online.no 2018-01-03 106. Anne Johanne Guldvik Drammen ex Bodø
ajguldvik@hotmail.com Vi trenger matjord! * Vern av matjord må bli vår generasjons beste gave til
etterkommerne våre * Rønvikjordene er noe av det beste som finnes av store områder med matjord i
Nord-Norge, for ikke å si i Norge. Unik i den forstand at det er lange lyse netter hele
sommerhalvåret Det er nok av bergknauser å bygge byen på * Byer trenger grønne lunger * Bodø vil
ha et fortrinn som turistmål om jordene bevares. * New York har Central Park, Bodø intet mindre
enn Røvikjordan * «Smart Cities» = Urban Cities! 2018-01-03 107. Lars-Ole Furnes Henriksen
Valnesfjord larsohe@gmail.com 2018-01-03 108. Jon Langvik-Hansen Bodø langv-j@online.no
2018-01-03 109. Britt Bensvik Bodø terjebritt@live.no Jeg ønsker at Rønvik jordene bevares. Vi
trenger dette området til det formålet det nå brukes til. Områder til matjord kommer til å bli en
mangelvare i framtiden og det må være bedre å bygge i terrenget og ikke bruke egnet dyrkbar mark
til dette. 2018-01-03 110. Mona Grimstad Bodø mona.grimstad@hotmail.com Viktig å bevare
jordene både for lokal maproduksjon, men også for å ha en grønn lunge i en by som stadig fortettes.
2018-01-03 111. Lillian Stavnes Bodø lpstavnes@gmail.com Jeg signerer fordi jeg er veldig
interressert i at all matjord brukes mest mulig hensiktsmessig, og at dyrkningen ikke utarmet jorda. Å
plante og dyrke er rekreasjon. En meningsfull hobby! 2018-01-03 112. Esten Skullerud Senja
ess_skull@hotmail.com Vi må ha mat! 2018-01-03 113. Mari Hulleberg Bodø
hullebergmari@gmail.com 2018-01-03 114. Susanne Forsland Bodø susanneforsland@gmail.com
2018-01-03 115. Mary Forsmo Bodø forsmom@yahoo.no 2018-01-03 116. Trude Hanssen Bodø
trudeih@hotmail.no 2018-01-03 117. Camilla Helgesen Bodø camilla.helgesen@hotmail.com 2018-
01-03 118. Beate Venaas Røkke Bodø bevero@online.no Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å
forvalte matjorda på en god måte, fordi vi av beredskapsmessige hensyn bør kunne brødfø oss selv
og fordi grønne arealer er verdifulle i det "offentlige rom" 2018-01-03 119. Ragnhild Evjen 8050
Tverlandet r.evjen@hotmail.com 2018-01-03 120. Øyvind Rørmark Bodø oyvror@hotmail.com
2018-01-03 121. Kristin Bæver Eidsberg kristin.baever@gmail.com 2018-01-04 122. Rita Marie
Hansen Tverlandet ritamah@yahoo.no Rønvikjordenr er de siste grønne lungene i Bodø nu og pr
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idag synes jeg både veier, bygninger mm eter seg mer og mer , tilslutt er det minimalt igjen 2018-01-
04 123. Lillian Iversen Bodø pointbreaker_ka@hotmail.com 2018-01-04 124. Regula Høsli Bodø
regbod@online.no Det er viktig å ta vare på jordbruk midt i byen slik at også fremtidige generasjoner
kan få et nært forhold til matproduksjon. 2018-01-04 125. Bjørg Kirsn Enano-Storli Bodø
post@enanonet.com Jeg mener at Rønvikjordene ikke skal bygges mer på - men heller lages til en
park for hele byens befolkning. En positiv lunge i et ellers så travelt asfalt-samfunn! 2018-01-04 126.
Håkon Bø Bodø hakon@heltgronn.net 2018-01-04 127. Monica Sørensen Skutvik
monsa546@gmail.com Vi bør verne om grønne lunger i bynære strøk,uansett om det drives aktivt
jordbruk eller ikke. 2018-01-04 128. Aina Røberg Valnesfjord aina_roebergs@hotmail.no 2018-
01-04 129. Unn Hamran Bodø unn@hamran.net Vi må ha tilgang til matjord nært byen, slik at vi kan
brødfø oss når klimaendringer eller andre forhold fører til at landene vi vanligvis importerer fra,
trenger maten selv. 2018-01-04 130. Lars Wiik Bodø lars488053@gmail.com Jeg signerer fordi
dette burde være matjord. 2018-01-04 131. Kristine Willumsen Bodø
boxerhavenshymne@hotmail.com Vi trenger da ikke bygge overalt. La rønvikgjordene være. 2018-
01-04 132. Berit Nordvik Bodø berit.nordvik@gmail.com Byen trenger grøntareal 2018-01-04
133. Tove Nilsen Bodø tovenilsen1@yahoo.com 2018-01-04 134. Tove Weger Bodø
wegtov@hotmail.com 2018-01-04 135. Jon-Inge Moen Bodø j-i.moen@hotmail.com 2018-01-04
136. Christoffer Stenbro Bodø stonebridgeee@gmail.com 2018-01-04 137. Berit Normann Bodø
beritnormann@hotmail.com 2018-01-04 138. Mathilde Johnsen Bodø johnsenmathilde@gmail.com
2018-01-04 139. Ragnhild Bergan Bodø rh.bergan@gmail.com 2018-01-04 140. Benedikte
Andreassen Tverlandet benediktekaa@hotmail.no 2018-01-05 141. Mervi Paulsen Misvær
mervi.paulsen@hotmail.com 2018-01-05 142. Lilly Antonsen Bodø lilly.antonsen@gmail.com Eg vil
at matjord gortsatt skal bære dyrkbar mayjord 2018-01-05 143. Janne Marken Bodø
jmarken55@gmail.com 2018-01-05 144. Sissel Tilrem Bodø sissel@tilrem.net 2018-01-05 145.
Rolf Gangmark Bodø rolf.gangmark@boproas.no 2018-01-05 146. Frik Sundstøl Ås
tsundstol@hotmail.com Jeg mener det er ei skam at noen av de beste jordbruksarealene i Nordland
foreslås bygges ned. Hvis dette skjer, vill dommen over oss fra kommende generasjoner bli hard.
Forslaget er uforståelig - så mye uproduktiv mark som finnes i Bodø kommune. 2018-01-05 147.
Ola-Kåre Mikkelsen Bodø ola.k.mikkelsen@nord.no 2018-01-05 148. Sissel Moen Tverlandet
sismoe@vgs.nfk.no 2018-01-05 149. Eva Thommesen Bodø bliksver@hotmail.com 2018-01-05
150. Jan Aksel Svendsen Kjerringøy jan.aksel.svendsen@gmail.com Jeg stiller meg bak innstillingen
som er tilkjennegitt i kampanjen 2018-01-05 151. Randi Sternang Bodø randisternang@gmail.com
Det er svært viktig å ta vare på Rønvikjordene til jordbruk. Varig vern er viktig. Jeg har parsell på
Vågønes, Å jobbe med jord og dyrke egne grønnsaker er "medisin". At Bodø har jorder midt i byen
er en uvurderlig verdi for fremtida. Jordene må værnes! 2018-01-05 152. Stian Rosenvinge Bodø
rosenvinge.stian@gmail.com 2018-01-05 153. Inger M. Wiland Bodø ingerm.wiland@gmail.com
Det er viktig å bevare Rønvikjordene til matjord 2018-01-05 154. Jorunn Mølleskaret Bodø
olgamorf@gmail.com 2018-01-05 155. Leonie Johann Bodø lonijohann@gmail.com 2018-01-05
156. Randi Steiring Trondheim og Valnesfjord randi.steiring@hotmail.com Jeg støtter oppropet, og
ønsker at det fortsatt skal være dyrket jord der! 2018-01-05 157. Grete Høgset Bodø
grehog@vgs.nfk.no 2018-01-05 158. Elisabet Ljunggren Bodø elisabet.c.ljunggren@nord.no 2018-
01-05 159. Marianne Setsaa Bodø ma-sets@outlook.com 2018-01-05 160. Kyrre Rystad Bodø
kyrrys@live.com 2018-01-05 161. Arne Hansten Grubhei berrearnesin@hotmail.com Landbruket
og dets arealer blir undreminert både her og andre steder. 2018-01-05 162. Wibeke Bjørkli Bidø
wib-bjo@online.no Jeg signerer fordi vi bør bevare det lille vi har igjen av matjord og grønne
områder i bynære strøk. 2018-01-05 163. Merete Fabritius Bodø bri10us@hotmail.com 2018-01-
05 164. Unni Borg Bodø unbor@online.no 2018-01-05 165. kjartan rystad Bodø
kjartanrys@gmail.com 2018-01-05 166. Kari Edvardsen Bodø karioedv@gmail.com 2018-01-05
167. Lars Christensen Bodø lachris@online.no 2018-01-05 168. Elisabet Kongsbakk Bodø
elikon67@gmail.com 2018-01-05 169. Torbjørn Eilertsen Holmsnes toeilert@combitel.no 2018-01-
05 170. Lisbeth Edvardsen Tingvoll lisbe-ed@online.no 2018-01-06 171. Sven Erik Berg Bodø
sveribe@online.no Distriktets beste matjord må ikke bygges ned. Forslag om flytting av jorda er
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meningsløs og kunnskapsløs. 2018-01-06 172. Per-Anton Nesjan Vega pnesjan@online.no
Rønvikjordene må bevares i sin helhet og benyttes til jordbruksproduksjon. 2018-01-06 173. Jørn
With-Hanssen Bodø jwhbodin@gmail.com Bruk matjorda til å produsere mat. Bodø får store arealer
i forbindelse med ny flyplass som kan nyttes til industri og boligformål. 2018-01-06 174. Ann Christin
Nordberg Bidø zarazta@hotmail.com 2018-01-06 175. Wenche Havrevoll Nesflaten
wenche.havrevoll@gmail.com Me må ta vare på matjorda over heile landet. Noreg er eit relativt stort
land, men me har ikkje mykje matjord. Vern av matjord er mykje meir enn lokalpolitikk. 2018-01-06
176. Eystein Alberetsen Bratland eys-alb@online.no Galskap etter min mening 2018-01-06 177.
Eleonor Korneliussen Fauske eleonor.korneliussen@gmail.com Kunsten å dyrke mat holder på å
forsvinne. Vi trenger all matjord som vi kan få. 2018-01-06 178. Kurt Vidar Nilsen Bodø
kurt.vidar@gmail.com 2018-01-06 179. Tomas Lopez Bodø nicoyt@hotmail.com 2018-01-06
180. Kitt-Anne Jorid Hansen Bodø kittekatta@gmail.com Jeg synes det er viktig for kommende
generasjoner å ivareta ett så viktig grønt område som det Rønvikjordene er. Både som matjord og
som en grønn lunge i en stadig voksende by. 2018-01-06 181. Hilde Christensen Saltstraumen
hildechr@live.no 2018-01-06 182. Eva Braseth Fredrikstad eva.braseth@gmail.com 2018-01-06
183. Marit Olsen Bodø olsmarit@gmail.com 2018-01-06 184. Solbjørg Bødal Kaupanger
solbjorg.bodal@gmail.com 2018-01-06 185. Berit Kristoffersen Kolbotn bitte73no@yahoo.no
2018-01-06 186. Inger Johanne Bratbakk Bodø injobras@online.no Ønsker at vi også i fremtiden
skal ha mulighet til å produsere mat lokalt. Likeså og veldig viktig er det å kunne gå tur i dette
området året rundt. Et helt utrolig flott område som må vernes for fremtiden. 2018-01-06 187. jan
georg amundsen tverlandet jangeorgamundsen@gmail.com Jan g Amundsen 2018-01-06 188.
Torbjørn Brasø Bodø torbjorn.braso@wideroe.no Vi må ta vare på matjorda, tror ikke det er så
mange år til vi vil trenge al den matjorda vi har. 2018-01-06 189. Kai Bæver Bodø
baekai@bodo.kommune.no Vi må ha områder for rekreasjon og matproduksjon. Terapi for både
kroppen og sjelen. 2018-01-06 190. Egil Bernhardsen BODØ egil.b@outlook.com Nedbygging av
jordene vil ikke kunne reverseres. Vi har en unik mulighet til å ha en sentrumsnær grønn lunge til buk
både for kommersielt landbruk, forskning og "veksthager" for dyrking av egen mat. Store arealer hvor
næringsutvikling m.m. vil være mulig vil bli tilgjengelig når flyplassen flyttes. 2018-01-06 191. Gunvor
Velle Bodø gunvor_velle@hotmail.com 2018-01-06 192. Inger Marie Baerug Bodø
henveb17@gmail.com 2018-01-06 193. Marie Wik Bodø marie.wik@gmail.com 2018-01-06 194.
Anne Liv Engbråten Bodø a-liv@online.no 2018-01-06 195. Ragnar Nese Bodø
lyserealv@gmail.com Ikke bygg ned matjord! Dette er nordlands beste matjord, og det finnes alle
andre muligheter enn å bygge på akkurat den. Stopp! 2018-01-06 196. Nina Huge Bodø
nina.eivik.huge@gmail.com 2018-01-06 197. Tor Åge Mikkelsen Tverlandet
t.aa.johansen@outlook.com Det er kjempeviktig å verne den lille matjorda som finns. Unødvendig å
regulere det til byutvikling når det finns langt mer bærekraftige alternativ. 2018-01-06 198. Karina
Langås Bodø k_jenta@hotmail.com 2018-01-06 199. Ninni Jensen Bodø ninni@online.no 2018-
01-06 200. Liv Thoring Moss liv@framtiden.no 2018-01-06 201. Kaja Langvik-Hansen Bodø
kajalangvikhansen@gmail.com 2018-01-06 202. Sonja Servan Ås shservan@gmail.com 2018-01-
06 203. Tom Olav Nygård Finsland, Vest Agder byggfirmaton@gmail.com Matjord trenger vi hver
eneste kvadratmeter av! 2018-01-07 204. Glenn Johansson Sandnessjøen
glenn_johansson@hotmail.com Jeg signerer fordi det bygges ned alt for mye matjord i Norge.
Spesielt i bynære strøk. Det vil i framtiden være flott å ha landbruk inne i Bynære strøk som fungerer
som en grønn lunge. Itillegg er det ingen menneskerett rundt om i verden å spise seg mett hver dag. I
Norge er vi så rike at det er en selvfølge. Nå må sittende politikere ta ansvar å unngå nedbygging.
Konsekvensene av utbygging vil være negative for norsk matproduksjon i et evighets perspektiv.
2018-01-07 205. Leif Wilhelm Larsen 1476 Rasta lewila@hotmail.com Vi har så lite matjord i
Norge 2018-01-07 206. Espen Skar Bodø esskar@broadpark.no 2018-01-07 207. Espen Skar
Bodø esskar@broadpark.no 2018-01-07 208. Joseph Gjerstad Bodø josern@hotmail.no 2018-01-
07 209. Dorthe Skarheim Klepp dorthe_skarheim@hotmail.com 2018-01-07 210. ragnhild
tangeraas trondheim tangeraas@hotmail.com 2018-01-07 211. Silje Øvretveit Oslo
silje.ovretveit@gmail.com 2018-01-07 212. Ida Rypdal Vikebukt idasol@gmx.net 2018-01-07 213.
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Trude Midtlien Stavanger trude@me.com Vi må ta vare på ALL matjorda i dette landet ! Det er nok
arealer som ikke er dyrkbare. 2018-01-07 214. Anne Nysæter Bodø anne.nysaeter@gmail.com
2018-01-07 215. Espen Uleberg Lommedalen espen.uleberg@khm.uio.no 2018-01-07 216.
Gunhild Christensen Oslo gunhild.christensen@gmail.com 2018-01-07 217. Hilde Lengali
KLOKKARSTUA hilleng@online.no 2018-01-07 218. Ole Christian Øksne Gjøvik
olecoeks@online.no 2018-01-07 219. Grethe Pernille Wenberg Bodø g.pernille@gmail.com Jeg
signerer fordi at det er så viktig å bevare denne grønne oasen for byens befolkning. Her er vi mange
som dyrker maten vår, går turer, barna får muligheten til å ha kontakt med dyr gjennom 4 H-gården.
Det er et nydelig rekreasjonsområde. Rønvik jordene kan utvikles videre gjennom tiltak som fremmer
helse hos byens befolkning. 2018-01-07 220. Teresa Lewoc Trondheim teskaya@gmail.com 2018-
01-08 221. Rolf Munkebye Bodø rolfmunkebye@yahoo.no 2018-01-08 222. Stian Molvik Bodø
stian.molvik@gmail.com 2018-01-08 223. Lill kathrin Søtorp Tverlandet lsotorp@online.no 2018-
01-08 224. Ida Nova Bodø ida.nova@hotmail.no 2018-01-08 225. Anette Skorbakk Tverlandet
anette.skorbakk@gmail.com 2018-01-08 226. kurt johan lyngved bodø kurt.lyngved@gmail.com
2018-01-08 227. Julie Carlsen Bodø juliecarlsen90@hotmail.com 2018-01-08 228. Nico Rhein
BODØ nicodea@gmx.de Vi trenger norsk matjord og grønne lungene rundt oss! 2018-01-08 229.
Hanne Bertnes Råheim Bodø hanneer@yahoo.com 2018-01-08 230. Kjell-Inge Karlsen Bodø
kikarls1@gmail.com 2018-01-08 231. Randi Jølsund Bodø rjolsund@online.no 2018-01-08 232.
Gry Mossikhuset Råde grymossi@online.no 2018-01-08 233. Rune A. Sørli Bodø post@runeas.no
2018-01-08 234. May-Britt Ryeng Bodø may-britt@ryengjensen.com Viktig å bevare
Rønvikjordene. Skulle vært eget hestesenter med ridestier. 2018-01-08 235. Marit S Krogtoft Bodø
marit.krogtoft@gmail.com Ta vare på jorda, det er slutt på produksjonen av den! 2018-01-08 236.
Charlotte Rørmark Bodø cutelittlemaniac@gmail.com 2018-01-08 237. Ann Kristin Eide Bodø
annkristineide69@gmail.com 2018-01-08 238. Rikke Tessem Bodø rikke_t94@hotmail.com Fordi
det er viktig. 2018-01-08 239. Aleksander Pedersen Bodø aleksander.pedersen@idun.no 2018-01-
09 240. Ann Katrin Sætrevik Engan annkatrinsaetrevik@hotmail.com 2018-01-09 241. Stig-Arild
Stenersen Bodø stastene@online.no Bevar Bodø sin grønne lunge!! 2018-01-09 242. Ståle
Tømmerbakk Melkeveien 105, 8050 Tverlandet stale@tommerbakk.no 2018-01-09 243. Karoline
T Bodø kar.tymi@gmail.com 2018-01-09 244. Trygve Dagsloth Jakobsen Trondheim
jakobsen.trygve@gmail.com 2018-01-09 245. Elfrid Rasmussen Bodø elfrid49@icloud.com 2018-
01-09 246. Oddveig Henriksen Bodø oddveighenriksen@yahoo.no Byens grønne lunge MÅ
bevares for kommende generasjoner. Til rekreasjon og dyrking av egne grønnsaker. 2018-01-09
247. Signe Henriksen Bodø signebanan@gmail.com 2018-01-09 248. Ellen Jenssen Bodø
emariannejenssen@hotmail.com 2018-01-09 249. Camilla Dagsloth Bodø
camilladagsloth@gmail.com 2018-01-09 250. Anders Nordlie Tverlandet
anders_nordlie@hotmail.com Vi må produsere egen mat! 2018-01-09 251. Anne Reigstad Bodø a-
reig@online.no 2018-01-09 252. Unn-Tove Henriksen Bodø unntoveh@gmail.com 2018-01-09
253. Siri Misvær Bodø siri.misvar@me.com Matjord er fremtidens viktigste ressurs. 2018-01-09
254. Ingrid Løkken Bodø modernemenneske@live.no 2018-01-09 255. Gry Vedal Bodø
gry.vedal@gmail.com Behold matjorda 2018-01-09 256. Alida Kvammen Bodl
alida_andrine@hotmail.com 2018-01-09 257. Grete Valle Bodø gretevalle7@hotmail.com 2018-
01-09 258. Kjersti Abelsen Bodø nykjersti@msn.com 2018-01-09 259. Torild Johnsen Bodø
torild16@gmail.com 2018-01-09 260. Øyvind Tilrem Bodø oyvind@tilrem.net 2018-01-10 261.
Klaus Johann Gelsenkirchen kajo04@gmx.de 2018-01-10 262. Ylva Krogtoft Jensen Bodø
iruba7@gmail.com 2018-01-10 263. Irene Vesterli Bodø ivesterli@hotmail.com 2018-01-10 264.
Svein Ivar Leithe Bodø svein65@gmail.com Å legge til rette for videre utbygging av bolig og næring
kan Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune gjøre der det ikke er matjord! 2018-01-10 265.
Tor Waageng Bodø torwaageng@gmail.com 2018-01-10 266. Are Simonsen Bodø are@javisst.no
2018-01-10 267. Tove Elstad Fauske tova64@hotmail.com 2018-01-10 268. Lotte Reitan Bergen
lottereitan@hotmail.com 2018-01-10 269. Magdalena Björkén Bodø kakoli80@hotmail.com 2018-
01-10 270. Magda Hoff Bodø hoffmagda@hotmail.com 2018-01-10 271. Nanni Hetzler Bodø
nanni.hetzler@gmail.com Norge/Bodø har nok plass å bygge på. Se til andre land, det gårdene ligger
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i byen. Vi trenger matjorda! Bygg kolonihage til folk/ unger som bor i blokkene som bygged i byen,
hvis det absolutt skal bygges... 2018-01-10 272. Signe Jensen Bodø s-j-jen@online.no 2018-01-10
273. Mona Jacobsen Bjørkås Bodø berg656@hotmail.com 2018-01-10 274. Anita Nikolaisen
Sandhornøy anitanikko@hotmail.com 2018-01-10 275. Torill Gjendahl Bodø torgjen@outlook.com
2018-01-10 276. Birger Volden Mørkved bivolden@online.no Dyrka jord skal holdes i drift; Norge
har allerede stort underskudd av egenprodusert mat og kraftfôr til husdyr. 2018-01-10 277. Gitte
Jonassen Neverdal gitte.f.jonassen@gmail.com Fordi det er lite bærekraftig å bygge på dyrkbar
mark. Det gir en krtvarig gevinst og burde ikke skje i en samfunnsutvikling. 2018-01-10 278.
Andreas Rusten Hanssen Bodø pawnee@online.no Jeg signerer fordi jeg tror vi trenger all den
matjorda vi har..Vi må ta vare på ressursene! Det har vært en stor nedbygging av matjord i mange
tiår. 2018-01-11 279. Bente Halvorsen Sæter bodø bente.saeter@human.no 2018-01-11 280. Brita
Bye Bodø britabye@gmail.com 2018-01-11 281. Signe Røysland Sørlie Bodø
signe.r.sorlie@gmail.com 2018-01-11 282. Marianne Finstad Bodø mariannefinstad301@gmail.com
2018-01-11 283. ANNE BERIT Høiaas Bodø anneberiths@gmail.com 2018-01-11 284. Thorstein
Lund Inndyr thorstein.lund@gmail.com 2018-01-11 285. Hanne Seljesæter Bodø
hanne.seljesaeter@gmail.com 2018-01-11 286. Bjørn Haldorsen 8056 Saltstraumen
bjorn@tuvtre.no Jeg ser situasjonen i andre land..Chernobyl-ulykken, digital kollaps, krig og andre
årsaker til stengte landegrenser. 2018-01-11 287. Berit Valberg Bodø berit.valberg@outlook.com Vi
må ta ansvar for vår egen matproduksjon! 2018-01-11 288. Veronika Steffensen Tverlandet
vesteff@online.no 2018-01-11 289. Bjørg Marit Kosmo Valnesfjord bkosmo@live.no Vi trenger ei
grønn lunge nær byen. Ser ikke politikerne hvor viktig det er ? 2018-01-11 290. Heike Hestermann-
Johann /5883 Gelsenkirchen heikeelisabeth@gmx.de Heike Hestermann-Johann 2018-01-11 291.
Dominik Johann Gelsenkirchen dominik.johann@hotmail.de 2018-01-11 292. Åsmund Breivik
Hansrn Inndyr jormund@mail.com Byråkratenes tyrani må ta slutt. De sluker 70% av lønna til folk i
privat næringsliv. I tillegg så skal de regulere stort sett hele livet til folk. Mennesker tar sitt eget liv pga
statens oppførsel. 2018-01-11 293. Ingebjørg Jensen Bodø indesign@online.no Vi er så heldig som
faktisk har dyrkbar mark omentrent midt i byen! La oss bevare muligheten for å fortsatt kunne leve
nært til en liten del av markens grøde. 2018-01-11

IP-adresse

Dato 2018-01-11 23:37:51
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Høringsuttalelse på forslag til planprogram for kommuneplanens 
arealdel 2018 – 2030 
 
 
Viser til forslag til ny planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2030.  Vår 
eiendom som ligger innenfor H28 er foreslått avsatt fra Fritidsformål til LNFR område.  
Ber herved om å få komme med uttalelse til plan i høringsperioden, høringsfrist 
12.01.2018. 
 
Historikk om vår eiendom:  Vågan 2, 8050 Tverlandet.  Gnr. 115  Bnr. 2.  Tomtens 
størrelse:  588 060 m2. 
 
EiendomsMegler 1 selger eiendommen etter Annbjørg Perdy Hansens Bo att.  Advokat 
Bjørn Storli høsten 2015.  Eiendommen består av 10 teiger, to av disse er avsatt i 
reguleringsplan til fritidsformål pr.d.d.  På den ene teigen er det oppført et eldre 
Nordlandshus, en låve og et uthus.  
 

1. September 2015 kontakter Jan-Peter Ysland Trond Åmo ved Bodø kommune 
(Byplankontoret).  Det bekreftes at to teiger som grenser til havet er avsatt til 
fritidsformål i Kommuneplanens Arealdel 2014-2026. 
 

2. Jan-Peter og Merethe Ysland (tiltakshaver) søker konsesjon på erverv av fast 
eiendom til Bodø kommune v/landbrukssjefen Knut Valberg .  Saksnr. 
2015/5772 .  Utvikle to teiger av eiendommen til fritidsformål iht. gjeldende 
plan.  (Naturlig videreutvikling av eiendommen som grenser til Roven hyttefelt). 

 
3. Tiltakshaver kjøper eiendommen nov. 2015 under forutsetning som nevnt i pkt. 

2. ovenfor. 
 

4. Tiltakshaver kontakter i des. 2015 virksomheten Unicus AS som rådgivende 
ingeniørfirma i Bodø for å utarbeide en hyttereguleringsplan. 

 
5. Det gjennomføres et avklaringsmøte med byplankontoret i Bodø kommune i 

januar 2016.  Tilstede David Losvik og Trond Åmo byplan, Jan-Peter Ysland 
tiltakshaver og Tove Ovesen, sivilarkitekt Unicus AS.  Kort oppsummert, Bodø 
kommune ønsker fortetting og tilrettelegging av hyttefelt i dette området. 
(Referat utarbeidet fra David Losvik). 

 
6. Sanering av hus, låve og uthus på vår eiendom 115/2.  Samtykke fra Bodø 

kommune, fylkesmannen og Vegvesenet vinter 2016.  Formålet er oppføring av 
fritidsboliger.   

 
 

7. Det gjennomføres flere møter med Vegvesenet.   Opparbeidelse av avkjørsel til 
eiendommen må utformes iht. håndbok N100 for å kunne oppfylle 
myndighetskrav.     
 

8. Avkjørsel fra R80.  Multiconsult prosjekterer avkjørsel iht. håndbok N100.     
 



9. Møte med Vegvesenet våren 2016.  Vegvesenet er positiv til ny avkjørsel ned til 
eiendommen iht utarbeidet skisse  -  under forutsetning av at eksisterende to 
avkjørsler erstattes med ny adkomstvei iht. pkt. 7.  Det opparbeides 
stiforbindelse til begge hyttefelt fra naboer via vår eiendom for adkomst til 
etablert busstopp ved  R80.  Støy og grunnforhold utredes.  Parkering for 
fritidsbebyggelse etableres på eiendommen 115/2. 
 

10. Liten progresjon fra Unicus medfører at tiltakshaver avslutter samarbeidet mars 
2017. 
 

11. På vegne av tiltakshaver ble det på våren 2017 tegner ny kontrakt med 
rådgivende ingeniørvirksomhet Sweco Norge som skal utarbeide en  
mulighetsstudie for hyttereguleringsplan, først på den teigen som grenser til 
Roven hyttefelt.   

 
12. Sweco får den 5.10. 2017 tilbakemelding om at det er igangsatt et arbeid fra 

Bodø kommune, Byplan - tilbakeføre hele vår eiendom til LNFR område?!?  
Høringsfrist er satt til 12.01.2018. 

 

Som det framgår i saksgangen ovenfor har vår intensjon hele tiden vært å tilrettelegge 
for fritidsbebyggelse på to av teigene av eiendommen Gnr. 115 Bnr. 2.  Områdenavn 
H28.  Oversiktsplanareal = fritidsbebyggelse i følge Planidentifikasjon KP4-
HOVEDKART.  Den første teigen grenser inntil Roven hyttefelt i øst.  Senere den teigen 
som ligger sør.  I kommunens arealdel for 2014-2026 står det at all fritidsbebyggelse 
skal søkes lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.  
Eksisterende hytteområder bør om mulig fortettes eller utvides framfor utbygging av 
nye områder.  Dette ser vi på som en naturlig utnyttelse av vår eiendom siden den egner 
seg lite til annet formål.  På eiendommen er det 8.8 dk jorde som består av gress som blir 
slått av en nabo, en gang i året.  Dette vil i liten grad berøres ved en eventuell utbygging 
av fritidsbebyggelse.  I tillegg ligger tiltenkt fritidsbebyggelse langs riksvei 80 og er 
dermed ikke egnet til matproduksjon pga forurensning og arealets størrelse.  En evnt. 
utforming av fritidsbebyggelse og tilhørende anlegg skal være i tråd med lokal 
byggeskikk og tilpasses eksisterende bebyggelse. 

Inngrep på tomta skal utføres så skånsomt som mulig for å ivareta naturpreget. 

Kartlegging og risikovurdering.  Eiendommen ligger ikke inne i rasfarlig område iht 
kommunens sårbarhet/risikovurdering.  Eiendommen er heller ikke berørt av trekk rute 
for rein.   
Det er bare 5 minutter til Tverlandet sentrum med alle fasiliteter som for eksempel 
butikk, legekontor, togstopp med mer.  Det er 20 minutter med bil til Bodø sentrum.   
Det er busstopp på eiendommen langs R 80. 
Arealdelen skal ha et langsiktig perspektiv og gi forutsigbarhet for befolkning og 
næringsliv. I tillegg skal arealdelen gjennomføre mål og strategier gitt i samfunnsdelen. 
Kommuneplanens arealdel er Bodø kommune sitt styringsredskap for 
samfunnsutviklingen i kommunen, og et redskap for gjennomføring av politikken til 
bystyret.  Da må det gis muligheter til å gi innsigelser på planen som berører igangsatte 
utbygginger og ikke setter en stopper for slike planer som allerede er tiltenkt. 



Omregulering av eiendommen må man tenke på før man samtykker til salg til nye eiere 
som ønsker å bygge ut området.  Man kan ikke belaste nye eiere med å ivareta 
kommunens behov for vern.  Forslag i ny kommuneplan 2018 – 2030 tilbakefører 
utviklingspotensialet av eiendommen tilbake til steinalderen!   Tiltakshaver kan for 
øvrig ikke se at det er kommet til nye momenter i saken som skulle føre til at Bodø 
kommune skulle overprøve politikernes tidligere avgjørelse i ny reguleringsplan.   

«Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i Nord» :  Pga fortetting i bynære strøk vil det bli 
større behov for fritidseiendommer hvor befolkningen kan komme seg ut av bykjernen 
og oppleve friluftsaktiviteter.  Dette området innbyr til dette med sin nærhet til sjø og 
landlige omgivelser.  Det vil ikke være i konflikt med friluftslivet med reduksjon av 
allemannsretten, som følge av økt privatisering. 

 
Oppsummering: 
Gnr. 115 Bnr. 2  Tverlandet.  Vi ønsker å tilrettelegge for spredt fritidsbebyggelse, hytter 
i rekke og garasje anlegg for båter med mer.  I byggetrinn to, tilrettelegge for 
massedeponi i sjøkanten ved omlegging av R80 - om det kommer tunell gjennom 
Tverlandet…  for senere utbygging av båthavn og sjøhus tilsvarende Kløkstad 
fritidshavn?   Kolonihage? Her kan vi få til en tilrettelegging for friluftsliv og utnyttelse 
av restverdien av landbruksarealet som faktisk vil løfte kvaliteten i hele området.   

Fritidseiendommen er taksert  30.10.2014 til kr. 1.938.472,-   Det er tegnet avtale med rådgivende 
ingeniørvirksomhet Sweco for utarbeidelse av hyttereguleringsplan april 2017 for kr. 600.000,-  Ved 
tilbakeføring av fritidseiendommen til LNFR vil eiendommen ikke lenger være av noen verdi og familien min 
påføres gjeld som her nevnt. 

Håper at vi kan komme til en minnelig løsning med Bodø kommune – for god utnyttelse av 
eiendommen.     

 

 

Hilsen:  Merethe og Jan-Peter Ysland.
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Saksnummer 2017/16846 - Uttalelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 

Slotnes AS ønsker med dette å komme med følgende innspill og forventninger til kommuneplanens 

arealdel 2018-2030: 

 

Storgata 68, Bodø kommune, Gnr 138 Bnr 2107 

Eiendommen består av kjeller og 3 etasjer. I 2. og 3. etasje finner man leiligheter, mens det er 

butikklokale på gateplan. Kjelleren er uinnredet.  

 

Eiendommen ligger helt i ytterkanten av byens gamle handelssentrum, i et område der 

næringsvirksomhet som drives er preget av «spesialvirksomheter». Det kan nevnes hotell, pensjonat, 

begravelsesbyrå, spillelokale samt menighetslokale. Med andre ord «spesialvirksomheter» som ikke 

krever «drop-in-kunder» for å kunne overleve i markedet.  

 

Undersøkelser viser at området domineres av boliger, dog i kombinasjon med en del 

næringsvirksomhet. Utviklingstrenden er at antall boliger økes, og næringsvirksomhet i området har 

problemer med å overleve. Det kan nevnes at butikklokalet i Storgata 68 har stått tom siden Slotnes 

AS overtok eiendommen, for 1 ½ år siden. Det har heller ikke vært særlig etterspørsel etter lokalet. 

Eiendommen har vært annonsert på finn.no og på sosiale medier. Bygget er dessuten lite 

hensiktsmessig utformet på grunn av en høy 1. etasje som vil vanskeliggjøre tilkjøring av varer og 

tilgang for rullestolbrukere, da det ikke kan etableres rampe her.  

 

Vårt innspill er basert på vår erfaring om at denne delen av Storgata er lite hensiktsmessig til 

næringsvirksomhet slik området fremstår i dag. Bodø kommune bør kunne ta dette innspillet opp til 

vurdering, og åpne opp for boliger også på gateplan. Slik at hele boligen kan benyttes til boligformål. 

Dette vil bidra til at flere etablerer seg i sentrum, noe som igjen skaper større aktivitet. Slotnes AS 

mener dette innspillet er sentralt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er knyttet store 

forventninger om at dette blir vurdert i Bodø kommunes arbeid med plandelen.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Slotnes AS 

 

 

 

Tove Eilertsen 

Styreleder 

900 17119 
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Til: Bodø kommune, Byplan       Bodø 7.januar 2018    

Fra: Nettverket Bevar Parkveien 51 

Ad. sak 2017/16846: Høringsuttalelse til kommuneplan for Bodø 2018-2030: 
Historieløs byutvikling – hvordan kan det forebygges? 

En by i utvikling må ha en aktiv og helhetlig plan for kulturminne- og bygningsvern, 

ellers kommer utbyggerinteresser og verneinteresser uvegerlig i konflikt. På vegne av 

Nettverket Bevar Parkveien 51 ber vi om at en slik plan opprettes og innarbeides i 

kommuneplanen for Bodø 2018-2030, både i arealdelen og samfunnsdelen. På vegne av 

500 personer ber vi innstendig om at Parkveien 51 innlemmes i Plysjbyen og gis varig 

vern på eksteriør. Dette er det eneste naturlige valget for området. 

Bakgrunn 

Bodø er en av de brente byene som ble sterkt skadet under den tyske okkupasjonen. Bybildet 

ble så mye endret at man taler om Bodø 1 (før 1940) og Bodø 2 (fra 1950). Nå er Bodø 3 i 

ferd med å vokse fram. Dagens Bodø har fokus på byutvikling og byfornyelse, og bybildet 

preges av gravemaskiner, heisekraner og nybygg som reises raskt. Samtidig rives de gamle 

fasadene som pleide å representere biter av byens historie, kvartal for kvartal. Her snakker vi 

om det gamle sentrum som var preget av mellom- og etterkrigsarkitektur. Gamle parker og 

grøntarealer forsvinner også underveis. Karakteristisk er det at mange nye boligkomplekser 

som reises får navnet «park», uten å være spesielt grønne. 

Det finnes riktignok et temakart for kulturminner i kommuneplanen (temaplan kulturminner). 

Enkelte kvartaler er fredet, som Svenskbyen preget av gjenreisnings-arkitektur fra tidlig etter-

krigstid, og Plysjbyen, preget av overklassevillaer fra før- og mellom-krigstida. Husene her er 

fredet både som enkeltbygg og som område. Fredningsplanen for Plysjbyen, vedtatt i 2009, 

legger særlig vekt på bygningslinjer i området. Men den større helheten mangler likevel. 

Parkveien-saken 

Midt mellom gammelt og nytt finner vi Parkveien barnehage, tett på Plysjbyen. Barnehagen i 

Parkveien 51 står i overgangen mellom bevaringsområdet Plysjbyen og Bryggeritomta, som 

er under storstilt utbygging.1 Barnehagens hovedbygning ble oppført i 1938 av penger som 

aktive foreningskvinner i Bodø kvinneråd og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) 

samlet inn til beste for barn i Bodø. Fotograf og lokalpolitiker Louise Engen var initiativtaker 

                                                           
1På denne tomta bygges den vernede fasaden av Nordlandsbryggeriet fra 1897 inn i et nytt boligkompleks. 
Bryggeritomta er regulert til boliger med høy utnyttelse og stor byggehøyde. 
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og pådriver i arbeidet. Huset bærer hennes navn: Louise Engens Minde. Huset overlevde 

bombingen i 1940 og har vært i drift som barnehage siden 1958. Det har 80- og 60års-

jubileum i år. Huset er et monument over norsk kvinnehistorie.2 Huset har både historisk og 

bygningshistorisk verdi. Det er registrert i SEFRAK-registeret (landsdekkende register over 

eldre bygninger og andre kulturminner) med meldeplikt ved planer om riving. Da blir det 

uforståelig at noen kan se bort fra lokalhistoriske hensyn når de vil «utvikle» tomta. 

Da Plysjbyen ble vernet i 2009 ble barnehagen ikke tatt med. Eiendommen er uregulert. I 

kommuneplanens arealdel er tomta disponert til tjenesteyting i tråd med bruken som 

barnehage. Bygget er heller ikke tatt med i Temaplan kulturminner. Dette kan ifølge 

rådmannens saksframlegg skyldes at arealformål, rammer og bruk i seg selv var ventet å gi et 

visst vern.3 Utnyttingsgraden er 35 % BYA og største byggehøyde beskjedne 8,0 meter, noe 

som harmonerer godt med husene i Plysjbyen. Vi understreker at tomta ligger utenfor de 

områdene i sentrum som er avsatt til utviklingsområder. 

Barnehagebygningen og en romslig tomt med grøntområde og lekeplass var i forenings-

kvinnenes eie til 2014, da NKS Nordland solgte eiendommen til en lokal eiendomsinvestor. 

Selger var opptatt av at virksomheten i huset skulle videreføre den samfunnsånd huset var 

bygd i og kjøper lot til å være innforstått med dette. Premisset var at kommunen skulle drive 

barnehagen i huset videre, og slik fortsatte det i tre år. Nå stiller alt seg annerledes. 

Kommunen vil avvikle barnehagedriften, og straks står byutviklere klar til å bygge ut tomta. 

At naboene protesterer må spille en rolle! Barnehagens lekeplass er et yndet samlingssted for 

småbarnsfamilier i omegn på ettermiddagstid. Barnas talsperson gjorde oppmerksom på dette 

da Komite for plan, næring og miljø (PNM) hadde saken til behandling 22.11.17. Vi vil her 

fremheve at dette er en trygg og god lekeplass i en ellers sterkt trafikkert bydel. Den MÅ tas 

vare på. Rådmannen anbefalte et kompromiss, der hovedbygget (det opprinnelige huset) 

bevares og inngår i planen, og at tomta bygges noe ut. Da trakk utbyggerinteressene i harnisk 

med frykt for at vern av huset vil ramme byutviklingen. De påpekte at utbyggere ikke kan 

belemres med verneinteresser. I så fall burde kommunen ha vernet huset tidligere. Vi spør da: 

Hvordan kan vi få til en inkluderende byutvikling dersom utbyggere på denne måten kan 

tillate seg selv å se bort fra lokalhistoriske verdier, som den nye eieren var kjent med? 

                                                           
2Mer om dette, se Holand (2014): «En storstue for byens barn» i Dørum (red.) Politikk, profesjon og vekkelse. 
Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. 
3Rådmannens saksframlegg til møte i PNM-komiteen 22.11.2017 sak PS 17/43 Prinsippavklaring – igangsetting 
av detaljregulering for Parkveien 51, Bodø sentrum. 
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Da PNM behandlet saken 22.11.17 gikk flertallet (Ap, H og FrP) dessverre inn for å stryke 

rådmannens forslag om å bevare huset. Isteden åpnet de for utbyggernes mest radikale 

forslag: Huset kan rives og tomta bygges ned. Her er det interessant å legge merke til at det 

ikke er eieren, men arkitektfirmaet han engasjerte som virker mest ivrig etter å rive den 

gamle bygningen. De vurderer den som lite verneverdig etter arkitektoniske hensyn. Slik 

kommer den lokalhistoriske verdien i siste rekke. I sin mulighetsstudie skriver arkitektene 

selv: «Eventuelle kulturhistoriske interesser er ikke hensyntatt i vår vurdering».4 Det mener 

vi er helt uhørt. Det gir et svakt saksbehandlingsgrunnlag og må derfor forkastes. I det 

offentlige ordskiftet rundt denne prinsippavklaringen – som ga utbyggerinteressene størst 

mulig frihet – hevdet både politikere fra andre partier (V, Rødt og Sp), samtlige naboer i 

Plysjbyen, og ikke minst historikere og andre fagpersoner, at beslutningen fremfor alt virker 

historieløs.5 Mindretallet i komiteen (MDG og SV) ønsket å regulere eiendommen til 

hensynssone bevaring kulturmiljø. Det er en løsning som vi subsidiært kan støtte.                 

Vi har per nu om lag 500 underskrifter som støtter bevaring av Parkveien 51.6 Det viser 

at mange Bodø-folk ser huset som en viktig del av sin byhistorie. Den gir vi ikke slipp på. 

Den større sammenhengen 

De politiske omstendighetene rundt saken ser slik ut: Utbyggere ber politikere om en 

prinsippavklaring for å få vite om de kan gå videre med sine planer. Det er nødvendig når 

tomta ikke er regulert. Saken er av prinsipiell karakter og kommuneadministrasjonen ønsker 

en politisk avklaring før de eventuelt starter et reguleringsarbeid. Ifølge rådmannens 

forarbeider strider utbyggingsplanene mot gjeldende kommuneplan i arealbruk, byggehøyde 

og utnyttingsgrad. Området er ikke definert som utviklingsområde. I tillegg er vern av hoved-

bygget et tema. Med henvisning til § 12-8 i Plan- og bygningsloven legges spørsmålet fram 

for PNM-komiteen. Dette skjer mens kommuneplanen er ute på høring. Utbyggerne søker 

dispensasjon fra en plan under rullering. En snarvei, tvers over vanlige planprosesser og plan-

strukturer, der politikerne viser seg villige til å se bort fra eksisterende arealplan. Vi stiller oss 

sterkt kritiske til slik praksis. Dette kan skje når det ikke finnes noen helhetlig utbyggings-

plan for byen, og ingen overordnet plan for kulturminnevern. Derfor er det svært viktig 

at en slik plan nå kommer på plass. I mellomtiden står verneinteressene svakt. Den politiske 

ledelsen i Bodø har selv erkjent at det er behov for et overordnet historiefaglig blikk. I et 

utkast til budsjettet for 2018 heter det: 

                                                           
4Gnist Arkitekter (2017): Parkveien 51 – mulighetsstudie. 
5Bodø Nu, Avisa Nordland diverse oppslag. 
6 http://www.underskrift.no/vis/6997 pr. 12.01.18 + skriftlige lister. Kampanjen pågår fremdeles. 

http://www.underskrift.no/vis/6997
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Kommunen står framfor store prosjekter og utfordringer knyttet til byutvikling hvor det er 
viktig å ha kunnskap om byens verdier. Bystyret vil be om at rådmannen i samarbeid med 
nasjonale myndigheter arbeider for at det opprettes en stilling som byantikvar. 

I Parkveien-saken har det vært møter mellom tiltakshaver, rådgivende arkitektfirma og 

Byplankontoret, der vernespørsmålet ble drøftet. Faglige råd om bevaring kom til kort. 

Nordland fylkeskommune, som er regional vernemyndighet, mener at 
bygningen har en historisk verdi som minnesmerke over frivillighetens store betydning i det 
sosiale arbeidet og over kvinners innsats for å trygge barns levekår. Den representerer en 
viktig del av byens kvinne- og barnehistorie.7 

Nordland fylkeskommune mener videre at beliggenheten i tett forbindelse med den fredede 

Plysjbyen taler for vern, at det beste er å bevare hovedbygget på eksisterende plass, og de 

«ser det som beklagelig at Parkveien 51 ikke ble innlemmet i reguleringsplan for Plysjbyen 

som en del av det verneverdige miljøet». Byplankontoret støtter fylkeskommunens syn. 

Kulturkontoret mener bygningen har kulturminneverdi og bør bevares. Etter vårt syn er dette 

det eneste naturlige. I sitt saksfremlegg innser rådmannen at når bygget ikke ble tatt med i 

reguleringsplanen for Plysjbyen og heller ikke er med i temaplan kulturminner, så svekkes 

det formelle grunnlaget for vern. Men, skriver han: 
Bystyret står likevel fritt til å vedta vern gjennom ny reguleringsplan. Innvendingen kan være 
at det strir mot prinsippet om forutsigbarhet. Endret arealbruk og vesentlig økning av 
utnyttingsgrad og byggehøyde vil på den annen side også være i konflikt med 
forutsigbarhetsprinsippet sett fra nabolagets sin side.8 

Vedtaket i PNM-komiteen begrenset adgangen til å vedta vern. Vi ser da at for bygninger som 

skulle ha vært vernet er det knapt med angrefrist, selv når de ligger utenfor byutviklings-

området. Det ironiske er at når arkitektfirmaet ser bort fra lokalhistorien, ser de samtidig bort 

fra det folkelige engasjementet som omgir huset. I mulighetsstudien skriver Gnist Arkitekter: 
Det er en klar risiko for at bygget vil bli stående ubrukt til videre forfall når nåværende 
leietaker flytter ut. […] Det er avgjørende å få klarlagt mulighetene for utvikling på tomten, 
slik at en sikrer at bygget ikke blir stående tomt og ubenyttet. 9 

Det er mange som ikke bare ønsker å verne, men vil bruke huset aktivt. Samtidig som det 

omstridte vedtaket i PNM-komiteen ble kjent, startet en sammenslutning av frivillige 

organisasjoner i Bodø kronerulling for å utvikle den gamle barnehagen til et frivillighetens 

hus, i samme ånd som det engang ble bygd i. Kulturhistorien som huset representerer er høyst 

levende og slett ikke til å se bort fra! På bakgrunn av dette ber vi Bodø bystyre om at 

Parkveien 51 innlemmes i Plysjbyen og gis varig vern på eksteriør, samt at det lages en 

overordnet plan for bygninger med lokalhistorisk interesse.  

                                                           
7Kulturminner Nordland, 23.10.2017: Uttalelse til mulighetsstudie for utvikling av Parkveien 51, Bodø kommune. 
8Rådmannens saksframlegg til møte i PNM-komiteen 22.11.2017 sak PS 17/43. 
9Gnist Arkitekter (2017): Parkveien 51 – mulighetsstudie. 
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Innspill til høring i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
Gjelder eiendommene 138/3584 og 138/3643 (Plassen 3 og Plassen 5), beliggende i sone 37.18. 
 
Begge eiendommene ble i 2011 omregulert til jernbaneformål, i forbindelse med reguleringsprosess. 
For nabobygget (Plassen 1) ble reguleringen beholdt til næring/lager/industri, mens de to gjeldende 
eiendommene ble, imot eiers ønske og involvering, regulert til jernbaneformål.   
 
Eiendommene brukes ikke til jernbaneformål og reguleringen bør gjenspeile hva de faktisk benyttes 
til. Det foreligger heller ingen planer fremover til bruk lik regulering. Byggene inneholder næring og 
vil gjøre det i overskuelig fremtid. Vi anmoder derfor om at reguleringen på disse to eiendommene 
tilbakeføres og endres til næring/lager/industri.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Peter R. Haugen    Anders Mjaaland 
Daglig leder      Adm.dir  
Plassen 2 Bodø AS    Østbø AS 



Fra: Antonsen Gøran (Goran.Antonsen@norconsult.com)
Sendt: 12.01.2018 13:22:02
Til: Postmottak Bodø Kommune
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Emne: Saksnr. 2017/16846 Innspill til kommuneplanens arealdel
Vedlegg: 
Innspill til forslag til ny arealdel av kommuneplan 2018‐2030
 
På vegne av Sandhorngata 39 AS, Sivert Nielsens gt. 80 AS og Speiderveien 2 AS som står som eiere av gnr. 138 bnr. 1576, 1676, 1776, 3063, 3468 og
3792 i Speiderveien/Gamle riksvei (lilla områder i kartutsnittet nedenfor) fremmes følgende innspill til forslag til ny arealdel av kommuneplan for
2018‐2030:
 

 
Områderegulering
For områdene 12.2, 13.3 og 13.4 er det stilt krav om utarbeidelse av områdereguleringsplaner der område 12.2 og 13.3 skal inngå i en områdeplan og
område 13.4 i en egen. Ønsker at kommunen vurdere oppdelingen på nytt og de vi representerer ser det som mere hensiktsmessig at det lages en
områderegulerinsplan for områdene 13.3 og 13.4 og en separat for 12.2, alternativt at 12.2 også innarbeides i samme plan.
 
Uteoppholdsareal
Innspill til § 4.2.1 Kvalitetsnorm for sone A og sone B i bestemmelsene. Til bestemmelsen er det illustrert ulike måter uteoppholdsarealet kan løses
på se figurer nedenfor.
 

 
Det er i bestemmelsene stilt krav om at halvparten av felles uteoppholdsareal skal anlegges på terreng eller lokk og resten på takterrasse. Det
ønskes åpnet for at uteoppholdsareal hevet over terreng på alle sider også kan regnes som fullverdig uteoppholdsareal dersom arealet gis utvending
adkomst. Dvs. at en ikke er avhengig av å måtte gå igjennom/via bygg for å nå frem til arealet.



 
Parkering
Åpningen ift. reduksjon i parkeringskravet dersom det i boligprosjekter avsettes plasser for bildeling, jfr. § 3.4 applauderes og sees på som meget
positivt og fremtidsrettet. Ønsker at det samme gjelder for sykkelparkering.
 
Høyder
Område 13.4 er stort område med et stort potensiale både i forhold til ren boligutnyttelse eller i kombinasjon med næring, kontor og forretning. Det
er i bestemmelsene angitt at maksimal gesimshøyde ikke får overstige 17 m. Det er ønskelig at § 13.4.3  som gjelder for områder avsatt til
sentrumsformål også kan gjelde for sone 13.4. Dvs. bestemmelsen som åpner for ekstra etasje(r) over angitte byggehøyder i matrise i del C.
Begrunnelsen for anvendelse av disse paragrafer er at området pga sin størrelse og plassering  har mange likhetstrekk med den typiske
kvartalstrukturen i sentrum. De samme retningslinjer bør derfor legges til grunn for å sikre at området blir godt, variert og funksjonelt.
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Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030, saksnummer 2017/16846 

Vi viser til foreliggende utkast til ny arealdel der vi er kritiske til flere av de endringene som er 
foreslått fra gjeldende arealdel 2016-2026.  

Våre ankepunkter er som følger: 

1) For alle bøndene på Kjerringøy er beiteressursene svært viktig. I gjeldende arealplan er dette 
reflektert ved at viktige beiteområder er plassert innenfor hensynssone landbruk. I juridisk 
bindende temakart TK1 i utkast til arealdel er hensynssone landbruk endret slik at 
hensynssonen kun omfatter dyrket areal og innmarksbeite.  

I Planprogrammet s 12 står det at «parallelt med denne rullering av kommuneplanen skal det 
utføres en nærmere kartlegging av beitebruken i kommunen som skal danne grunnlag for 
kommuneplanens arealdel.» Det står også at «Hensynssonene for landbruk og friluftsliv har 
stor betydning i arealforvaltningen, og det skal gjennom rulleringen sørges for at disse sonene 
har den nødvendige utstrekningen». Beiteplanen er vedtatt og sendes i følge 
Landbrukskontoret på høring «i disse dager». Høringsfristene for Beiteplanen og arealplanen 
er ikke koordinert og det har av den grunn ikke vært mulig å bruke kartleggingen av 
beitebruken i kommunen som et grunnlag for kommuneplanens arealdel.  

Vi mener at det er svært viktig at når det skal utarbeides et juridisk bindende temakart som 
viser hensynssone landbruk, så må kartleggingen av beitebruken i kommunen som er utført 
tas hensyn til slik det står i Planprogrammet. Framdriftsplanen til arealplanen må eventuelt 
justeres slik at temakartet TK1 kan utarbeides på et korrekt faktagrunnlag og derav sikres den 
nødvendige utstrekningen. 

2) Kommuneplanens arealdel skal også ivareta interessene til reindriftsnæringen. Dette er bl.a. 
reflektert i planens Bestemmelser og Retningslinjer i «§ 9.1.2 Bebyggelse og tiltak innenfor 
LNFR-områder skal ikke forekomme dersom disse er i konflikt med viktige samlingsplasser, 
trekkveier eller flyttleier for rein vist i juridisk bindende temakart for elg og rein…» 

I utkast til juridisk bindende temakart TK8 for elg og rein er det etablert flere samlingsplasser 
for rein på innmark og innmarksbeite som er i drift. Dette gjelder eksempelvis områder på 
Strandå og i Alsos.  

Reindriftsloven gir i §22 rettigheter til flyttleier og faste inn- og avlastingsplasser for transport 
av reinen, men dette gjelder i de deler av reinbeiteområdet der reinen lovlig kan ferdes. I 
henhold til § 19 kan reinen ikke lovlig ferdes på innmark som aktivt driftes. 

Vi mener derfor at etableringen av samlingsplasser av rein på innmark som er i drift må være 
en alvorlig saksbehandlerfeil.  

 

Med vennlig hilsen 

Kjerringøy Landbrukslag og Kjerringøy Beitelag 
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Merknad til høring og offentlig ettersyn KPA 2018-2030
På vegne av Jan Petter Ysland grunneier av gnr.115, bnr.2 følger merknader til KPA 2018-
2030.

Viser til dokumenter til forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 lagt ut til høring og
offentlig ettersyn med høringsfrist 12.januar 2018.

Eiendom som ligger innenfor H28 i KPA 2014-2026 er foreslått avsatt fra fritidsformål til LNFR-
område i forslag til KPA 2018 - 2030.

Merknad

1. Den delen av gnr.115, bnr.2 som ligger sør for Bodøveien - Rv.80 ønskes avsatt til
fritidsformål ihht. gjeldende KPA 2014-2026. Det er også ønskelig at det gis anledning
til å etablere småbåthavn i forbindelse med fritidsbebyggelsen. Nærmere begrunnelse
for merknad følger i dette skrivet.

Kart over området ønsket avsatt til fritidsformål i KPA 2018-2030.



2 (6)

12.01.2018

MERKNAD TIL KPA 2018-2030 – GNR.115, BNR.2

2. Område H38 i forslag til KPA 2018-2030 ønskes utvidet mot vest slik at hele
eiendommen gnr.115, bnr.2 sør for Bodøveien – Rv.80 avsettes til fritidsformål ihht
gjeldende KPA 2014-2026.

Kart over området H38 i KPA 2018-2030 Det er ønskelig at fritidsformål utvides mot vest ihht. rød strek.

Utsnitt av forslag til KPA 2018-2030. Områdene som ønskes avsatt til fritidsformål er merket med rød
sirkel.

Utsnitt av vedtatt KPA 2014–2026. Området som ønskes opprettholdt som fritidsformål er merket med rød
sirkel.
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Historikk

Den aktuelle eiendommen gnr.115, bnr.2, Vågan 2, 8050 Tverlandet har en størrelse på
588 060 m2. Eiendommen består av 10 teiger, to av disse er avsatt i reguleringsplan til
fritidsformål pr.d.d. På den ene teigen er det oppført et eldre Nordlandshus, en låve og et uthus.

1. September 2015 kontakter Jan-Peter Ysland Trond Åmo ved Bodø kommune
(Byplankontoret). Det bekreftes at to teiger som grenser til havet er avsatt til
fritidsformål i Kommuneplanens arealdel 2014-2026.

2. Jan-Peter og Merethe Ysland (tiltakshaver) søker konsesjon på erverv av fast eiendom
til Bodø kommune v/landbrukssjefen Knut Valberg. Saksnr. 2015/5772. Utvikle to teiger
av eiendommen til fritidsformål iht. gjeldende plan (Naturlig videreutvikling av
eiendommen som grenser til Roven hyttefelt).

3. Tiltakshaver kjøper eiendommen november 2015 under forutsetning som nevnt i pkt. 2.
ovenfor.

4. Tiltakshaver kontakter i des. 2015 virksomheten Unicus AS som rådgivende
ingeniørfirma i Bodø for å utarbeide en hyttereguleringsplan.

5. Det gjennomføres et avklaringsmøte med byplankontoret i Bodø kommune i januar
2016. Tilstede David Losvik og Trond Åmo byplan, Jan-Peter Ysland tiltakshaver og
Tove Ovesen, sivilarkitekt Unicus AS. Kort oppsummert, Bodø kommune ønsker
fortetting og tilrettelegging av hyttefelt i dette området. (Referat utarbeidet fra David
Losvik).

6. Sanering av hus, låve og uthus på eiendom 115/2. Samtykke fra Bodø kommune,
fylkesmannen og Vegvesenet vinter 2016. Formålet er oppføring av fritidsboliger.

7. Det gjennomføres flere møter med Vegvesenet. Opparbeidelse av avkjørsel til
eiendommen må utformes iht. håndbok N100 for å kunne oppfylle myndighetskrav.

8. Avkjørsel fra R80. Multiconsult prosjekterer avkjørsel iht. håndbok N100.

9. Møte med Vegvesenet våren 2016. Vegvesenet er positiv til ny avkjørsel ned til
eiendommen iht utarbeidet skisse - under forutsetning av at eksisterende to avkjørsler
erstattes med ny adkomstvei iht. pkt. 7. Det opparbeides stiforbindelse til begge
hyttefelt fra naboer via eiendomen for adkomst til etablert busstopp ved R80. Støy og
grunnforhold utredes. Parkering for fritidsbebyggelse etableres på eiendommen 115/2.

10. Liten progresjon fra Unicus medfører at tiltakshaver avslutter samarbeidet mars 2017.

11. På vegne av tiltakshaver ble det på våren 2017 tegner ny kontrakt med rådgivende
ingeniørvirksomhet Sweco Norge som skal utarbeide en mulighetsstudie for
hyttereguleringsplan, først på den teigen som grenser til Roven hyttefelt.

12. Sweco får den 05.10. 2017 tilbakemelding om at det er igangsatt et arbeid fra Bodø
kommune, Byplan - tilbakeføre hele vår eiendom til LNFR område?!? Høringsfrist er satt
til 12.01.2018.
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Begrunnelse

Som det framgår i saksgangen ovenfor har grunneiers intensjon hele tiden vært å skille ut deler
av tomta til fritidsbebyggelse på eiendom 115/2/0/0, vei 1414 2016. Arealet er på 42730 m2.
Områdenavn H28. Oversiktsplanareal = fritidsbebyggelse i følge Planidentifikasjon KP4-
HOVEDKART. Denne tomta grenser inntil Roven hyttefelt i øst. I kommunens arealdel for 2014-
2026 står det at all fritidsbebyggelse skal søkes lokalisert i tilknytning til eksisterende
bebyggelse og infrastruktur. Eksisterende hytteområder bør om mulig fortettes eller utvides
framfor utbygging av nye områder. Dette ser vi på som en naturlig utnyttelse av eiendommen
siden den egner seg lite til annet formål. I dag er det 8.8 daa jorde som består av gress som blir
slått av en nabo. Dette vil i liten grad berøres ved en eventuell utbygging av fritidsbebyggelse. I
tillegg ligger nevnte areal langs riksvei 80 og er dermed ikke egnet til matproduksjon pga.
forurensning og arealets størrelse. En evnt. utforming av fritidsbebyggelse og tilhørende anlegg
skal være i tråd med lokal byggeskikk, tilpasses eksisterende bebyggelse og myndighetskrav.

Inngrep på tomta skal utføres så skånsomt som mulig for å ivareta naturpreget.

Kartlegging og risikovurdering. Eiendommen ligger ikke inne i rasfarlig område iht. kommunens
sårbarhet/risikovurdering. Eiendommen er heller ikke berørt av trekk rute for rein.

Det er bare 5 minutter til Tverlandet sentrum med alle fasiliteter som for eksempel butikk,
legekontor, togstopp med mer. Det er 20 minutter med bil til Bodø sentrum. Det er busstopp på
eiendommen langs Rv. 80.

Arealdelen skal ha et langsiktig perspektiv og gi forutsigbarhet for befolkning og næringsliv. I
tillegg skal arealdelen gjennomføre mål og strategier gitt i samfunnsdelen.

Kommuneplanens arealdel er Bodø kommune sitt styringsredskap for samfunnsutviklingen i
kommunen, og et redskap for gjennomføring av politikken til bystyret. Da må det gis muligheter
til å gi innsigelser på planen som berører igangsatte utbygginger og ikke setter en stopper for
slike planer som allerede er tiltenkt.

Omregulering av eiendommen må man tenke på før man samtykker til salg til nye eiere som
ønsker å bygge ut området. Man kan ikke belaste nye eiere med å ivareta kommunens behov
for vern. Forslag i ny kommuneplan 2018–2030 tilbakefører utviklingspotensialet av
eiendommen tilbake til null for grunneier. Vi kan for øvrig ikke se at det er kommet til nye
momenter i saken som skulle føre til at Bodø kommune skulle overprøve politikernes tidligere
avgjørelse i ny reguleringsplan.

«Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i Nord»: Pga. fortetting i bynære strøk vil det bli større behov
for fritidseiendommer hvor befolkningen kan komme seg ut av bykjernen og oppleve
friluftsaktiviteter. Dette området innbyr til dette med sin nærhet til sjø og landlige omgivelser.
Det vil ikke være i konflikt med friluftslivet med reduksjon av allemannsretten, som følge av økt
privatisering.
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Oppsummering

Grunneier av gnr.115, bnr.2 ønsker i første omgang å tilrettelegge for spredt fritidsbebyggelse,
hytter i rekke og garasjeanlegg for båter med mer. I byggetrinn to, tilrettelegge for massedeponi
i sjøkanten ved omlegging av Rv. 80 - om det kommer tunell gjennom Tverlandet for senere
utbygging av småbåthavn og sjøhus tilsvarende Kløkstad fritidshavn. Det vurderes også
muligheten for å tilrettelegge for kolonihager der det er mulig. Her kan vi få til en tilrettelegging
for friluftsliv og utnyttelse av restverdien av landbruksarealet som faktisk vil løfte kvaliteten i hele
området.

Fritidseiendommen er taksert 30.10.2014 til kr.1.938.472,- Det er tegnet avtale med rådgivende
ingeniørvirksomhet Sweco for utarbeidelse av hyttereguleringsplan i april 2017 for kr. 600.000,-.
Ved tilbakeføring av fritidseiendommen til LNFR vil eiendommen ikke lenger være av noen verdi
og familien påføres gjeld som her nevnt.

Som vedlegg følger en foreløpig skisse for mulig utnyttelse av deler av eiendommen sør for Rv
80. Som tidligere nevnt er det dialog mot Statens vegvesen vedrørende avkjørsel, avstand for
bebyggelse fra Rv.80, busslomme og atkomst for myke trafikanter.

Kartet viser foreløpig skisse for mulig utnyttelse av deler av gnr.155, bnr.2.
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Håper at vi kan komme til en minnelig løsning med Bodø kommune – for god utnyttelse av
eiendommen. Vi ber om at vi inviteres til dialog med Bodø kommune hvis merknaden ikke tas til
følge. Hvis det er behov for ytterligere informasjon ber vi om at dere tar kontakt.

På vegne av Merethe og Jan Petter Ysland håper vi at merknaden til kommuneplanens arealdel
2018 – 2030 blir ivaretatt.

Med vennlig hilsen

Sweco Norge AS

Ronny Dahl

Arealplanlegger

Vedlegg:
- Forslag til utnyttelse av eiendommen gnr.115, bnr.2 (parsellene lengst mot øst)
- Sosi-fil for ønsket utnyttelse i KPA 2018-2030 av parsell lengst mot øst
- Skisse på mulig utnyttelse Vågen hyttefelt



 

 

Saksnummer 2017/16846 Uttalelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel 

2018- 2030 

Etter bystyrets vedtak om å legge kommuneplanens arealdel 2018- 2030 ut til høring og 

offentlig ettersyn ønsker T. Kolstad Eiendom AS i denne forbindelse å komme med 

innspill og forventninger til reguleringsprosessen. 

Ønsker å ta opp følgende saker: 

- Saltstraumen, Gnr 77 Bnr 153 (kartvedlegg 1) 

- Storgata 68, Bodø Gnr 138 Bnr 2107 (kartvedlegg 2) 

- Storgata 8, Bodø Gnr 138 Bnr 2097 (kartvedlegg 3) 

- Jensvolldalen, Bodø (kartvedlegg 4) 

- Veståsen, Bodø Gnr 40 Bnr 653 (kartvedlegg 5) 

T. Kolstad Eiendom AS har et eierforhold til de nevnte eiendommer foruten Storgata 68 

som eies av Slotnes AS v/ Tove Eilertsen. Vi ønsker å komme med følgende innspill til 

kommuneplanens arealdel fordelt på hver enkelt eiendom. 

1. Saltstraumen Gnr 77 Bnr 153 

Eiendommen/ området er pr i dag regulert til fritids- og turistformål. For å få en mer 

helhetlig plan for området er det viktig for oss å komme med innspill til arealplanen om å 

få gjort om reguleringen av dette området til boligformål. Dette vil kunne ha en positiv 

virkning for Saltstraumen og for videre utvikling av området. En bærekraftig drift med 

utleie av hytter er ikke mulig å få til i Saltstraumen. Derfor må området reguleres til 

boligformål. (Se kartvedlegg 1) 

 

Bodø kommune 

Byplan 

PB 319 

8001 Bodø 

Bodø, 11.01.2018 



 

 

2. Storgata 68, Bodø, Gnr 138 Bnr 2107 

Storgata 68 i Bodø sentrum er pr i dag regulert i et område til kombinert bolig og 

næringsformål (sentrumsformål). I øverste del av storgata er det ikke mulig å drive 

næringsvirksomhet. Måten sentrum vokser fram på i dag viser at det for Storgata er 

store muligheter for at Bodø kommune skal kunne åpne for boligformål helt ned til 

gateplan. Dette vil være med på at sentrum kan få seg et løft og skape større aktivitet. 

(Se kartvedlegg 2) 

3. Storgata 8, Bodø, Gnr 138 Bnr 2097 

Eiendommen er i dag regulert til forretning/ kontor. I forbindelse med arbeidet med 

kommuneplanens arealdel må det vurderes andre løsninger. Det skal være muligheter 

for å bygge 7-8 etasjer, der det også kan gis rom til å kombinere forretning/kontor med 

boligformål i de øvre etasjer. Ser man på de omliggende eiendommer og bygg så er det 

muligheter også for Storgata 8 å ekspandere i høyden. Vårt krav er derfor at Storgata 8 

kan utvides i høyden. Andre eldre bygg i Bodø sentrum bør også gis samme 

mulighetene som nybygg  (Se kartvedlegg 3) 

4. Jensvolldalen 

I området øst av nåværende byggefelt, område som er regulert til boliger er det pr i dag 

regulert til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift) Når man ser 

utviklingen i Jensvolldalen ellers er det viktig at Bodø kommune har vurdert muligheten 

å regulere området lenger østover i dalen til boligformål. Store deler av området kan 

fortsatt være LNFR. (Se kartvedlegg 4) 

5. Veståsen, Bodø, Gnr 40 Bnr 653 

Dette er et uutnyttet areal som befinner seg i Veståsen. Ca. 6 mål tomt som i dag ikke 

er benyttet til noe. Det er utfordringer knyttet til adkomst og tilgang til området. Bodø 

kommune må gjøre tiltak slik at området kan få en gjennomført reguleringsplan med 

god boligutnyttelse. Det vil være en stor fordel å se på en regulering av området med 

hensyn til ny adkomst og veiplan i området. Dette vil tilrettelegge for videre utvikling av 

området også sett i sammenheng med videre utvikling av Jensvolldalen og Jensvoll. 

(Se kartvedlegg 5) 



 

 

6. Innstrandveien 15, Gnr 42 Bnr 708 

Eiendommen må tillates videre utbygd. Det er begrensninger på dette pr i dag. Vi må ha 

muligheten til å utvikle eiendommen videre med ca 2 000- m2. Mørkved/ Hunstad og 

handelsområdet rundt har stort utviklingspotensial. (Se kartvedlegg 6) 

 

Punktene som er nevnt ovenfor gir flere innspill fra T. Kolstad Eiendom AS på det vi 

mener er sentralt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er store forventninger 

fra oss at disse punktene blir vurdert og tatt med i Bodø kommunes arbeid med 

arealdelen. 

 

Vennlig hilsen 

For T. Kolstad Eiendom AS 

Ørjan Sletten 

Business Controller 

Tlf 976 40 720 

E-post: orjan.sletten@tkeiendom.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 1. Saltstraumen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 2. Øvre del av Storgata

 



 

 

Vedlegg 3. Storgata 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 4. Jensvolldalen 

 

 



 

 

Vedlegg 5. Veståsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 6. Innstrandveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnummer: 2017/16846

Høringsuttalelse, Arealplan Bodø kommune fra Nordland Bonde-&
Småbrukarlag

I Norge, som i resten av verden, er det en konstant konflikt mellom arealer til
matproduksjon og behov for arealer til byvekst med boliger, næringsarealer,
infrastruktur og fellesarealer. Byene, også Bodø, er fra gammelt av etablert der det var mulig 
å dyrke mat i umiddelbar nærhet. Industrielt landbruk og klimaendringer påvirker verdens 
matproduksjon allerede i dag. Matjord er mangelvare i verden.

I Norge er under 3 % av landarealet vårt dyrka mark. Av klimatiske, topografiske og andre 
naturgitte årsaker kan kun 1/3 av det dyrka arealet benyttes til å dyrke matkorn. Arealet rundt 
Bodin Gård og Vågønes Gård er, sammen med resten av Rønvikjordene, det største 
sammenhengene jordarealet i Nord-Norge hvor det er mulig å dyrke både korn og grønnsaker.
Mye av det dyrka arealet i kommunen er stort sett egnet til å dyrke gras og fôrkorn som må 
foredles av drøvtyggere som ku, sau og geit før vi kan nyte god melk og ulike kjøttprodukter. 
Bare 1/3 av beiteressursene i Nordland er utnyttet. Utmarka er derfor viktig som ressurs i 
framtidig matproduksjon. Planlegging og inngrep må ta hensyn til både biologisk mangfold 
og beitekrav.

For Nordland Bonde-& Småbrukarlag er det et overordna krav at Nordland, og Bodø skal ta 
sitt ansvar for framtidig matforsyning og befolkningsvekst. I dag er kun 4 av 10 måltider 
basert på norske ressurser fra jord og hav.

Økt transport av matvarer krever stort forbruk av plastemballasje for å forsøke å redusere 
matsvinn. Lokal matproduksjon kan redusere både plastforbruk og matsvinn.

Nordland Bonde-& Småbrukarlag mener det er mulig å lage en arealplan for Bodø kommune 
hvor jordvernet og beiteressursene blir ivaretatt basert på følgende mål:

- Matjord er en ikke-fornybar ressurs og må tas vare på. Matjord er en levende 
organisme som ikke må flyttes. 

- F ramtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi 
har i dag.og at arealer tilrettelegges for matproduksjon i et evighetsperspektiv.

- God dyrevelferd slik at vi kan produsere sunn og trygg mat uten medisinrester og 
resistente bakterier.

- Økt utnyttelse av kommunens beiteressurser for økt selvforsyning og åpne landskap.

- Styrket matsikkerhet gjennom en matproduksjon basert på lokale ressurser.



- For Rønvikjordne må det lages en helhetlig plan for stier, beplantning, dyrehold og 
videre verdiskaping på kjøtt, melk, naturens ressurser. Gode møteplasser basert på 
sosialt entreprenørskap og frivillighet må være et av målene, i tillegg til ivaretakelese 
av plante-, fugle- og dyreliv

Leder i Nordland Bonde og Småbrukarlag, Astrid T. Olsen.
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På vegne av Lofoten Sjøprodukter AS («LSP») inngis høringsuttalelse til 
ovennevnte planforslag.  

I skrivende stund har LSP til behandling søknader om 
akvakulturetablering i planområde NFFFA11 Helligvær, for «Breisundet» 
og «Helligvær Øst». Søknadene er datert henholdsvis 8. mars og 11. juli 
2017. LSP har videre etablert drift på to lokaliteter i område Landegode. 

LSP har innvendinger til den del av forslaget som innebærer fjerning av ni 
flerbruksområder og at flere områder reduseres vesentlig, uten at det er 
tilført nye områder. Område NFFFA11, som LSPs søknader knytter seg til, 
er redusert til bare å gjelde et område rundt eksisterende torskelokalitet. 
LSP har særlig innvendinger til denne del av forslaget. LSPs nærmere 
innvendinger følger nedenfor, men oppsummeres her: 

 Forslaget samsvarer ikke med Regjeringens føringer om 
tilretteleggelse for vekst i oppdrettsnæringen. Kommunen har 
gode arealmessige forutsetninger for verdiskapning innenfor 
akvakultur, og dette potensialet utnyttes dårlig gjennom forslaget. 

 Planforslagets begrunnelse synes basert på et spinkelt faglig 
grunnlag, og begrunnelsen er i høyden bare dekkende for deler av 
arealene som foreslås fjernet/redusert. At areal ikke er tatt i bruk 
kan ikke i seg selv tilsi fjerning/redusering. At areal er «uegnet» 
er ikke dokumentert, og det er heller ikke spesifisert hvilke deler 
av arealene de ulike begrunnelser knytter seg til. 

 Hvorfor nye arealer ikke tilføyes når en betydelig del av 
eksisterende arealer foreslås fjernet/redusert er ikke begrunnet. 

 Av disse grunner bes kommunen om å revurdere denne del av 
forslaget, og videreføre arealene som i det minste 
flerbruksarealer. I alle tilfeller må ytterligere faglig grunnlag for 
vurderingen innhentes, og begrunnelsen spesifiseres på arealnivå.  

Bodø kommune 
Saksnr. 2017/16846 
 
sendes kun per e-post til  
 
postmottak@bodo.kommune.no 
 
 

Tromsø, 12. januar 2018 

Vår ref.: 3823309.1-142141  BENBJO/BENBJO 

Ansvarlig advokat: Ole-Martin Lund Andreassen 

Advokatfirmaet 

Steenstrup Stordrange DA 

Strandtorget 3 

Postboks 1088  

9261 Tromsø

Org.nr.:  

NO 960 716 647  

T  +47 77 61 78 00 

F  +47 77 61 78 01  

post@sands.no 

www.sands.no 
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Regjeringen har ved kongelig resolusjon 12. juni 2015 fastsatt de nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, jf. plbl. § 6-1. På s. 17 fremgår det blant annet at: 

«Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.» 

Gjennom Meld. St. 16 (2014-2015) om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og 
ørrettoppdrett, fremgår det videre at Regjeringen ønsker at det tilrettelegges for vekst i 
oppdrettsnæringen. Dette er også konkret fulgt opp ved at det i produksjonsområdene hvor Bodø 
kommune ligger er gitt «grønt lys» for vekst, jf. produksjonsområdeforskriften. 

De nasjonale føringer, som kommunen plikter å ta hensyn til, er følgelig at det skal legges til rette for 
vekst i oppdrettsnæringen. Et aspekt av dette er at det avsettes arealer til dette i plan, jf. også plbl. § 3-1 
(1) d) hvor en oppgave for planen er å tilrettelegge for verdiskaping og næringsutvikling.  

Bodø kommune ivaretok dette på en adekvat måte i gjeldende kommuneplans arealdel (2014-2026) hvor 
det er satt av ca. 20 områder åpner for akvakultur. Nordland fylkeskommune uttrykte seg positivt til dette 
ved daværende høring i uttalelse av 4. februar 2013: 

«Bodø kommune har arealmessige forutsetninger for å øke verdiskapningen innen akvakultur. 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 interesser i kystsonen.» 

Gjeldende planforslag bærer imidlertid preg av lite fokus på å utnytte kommunens arealmessige 
forutsetninger og potensial i tråd med de nasjonale føringer om å legge til rette for vekst i 
havbruksnæringen. De nasjonale føringer er for eksempel ikke å spore i de overordnede prinsipper og 
målsettinger for planarbeidet. Dette til tross for at kommunen gjennom planforslaget punkt 4.8.1 
anerkjenner havbruksnæringen som en stor og viktig næring i kommunen.  

Det er LSPs syn at dette er en svakhet ved høringsforslaget, og en ber kommunen revurdere den del av 
forslaget som innebærer fjerning og redusering av akvakulturarealer, samtidig som ikke nye tilføres.  

 

Høringsforslaget innebærer som nevnt at ni av dagens flerbruksområder som åpner for akvakultur fjernes 
i sin helhet og at flere områder reduseres vesentlig, uten at det er tilført nye områder. På s. 56-57 i 
forslaget, er begrunnelsen for dette at arealene:  

1) «ikke er tatt i bruk til formålet» eller  

2) «de ikke er egnet til formålet», og at sistnevnte vurdering er basert på «flere vurderingskriterier, deriblant 

registrerte interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, fiskeriinteresser m.m.»  

Begrunnelsen i punkt 1) om fjerning/reduksjon av arealer fordi de ikke er tatt i bruk er en begrunnelse 
uten en reell bakenforliggende faglig vurdering. At arealene er ubenyttet sier lite om arealenes egnethet. 
Det er for øvrig ikke bemerkelsesverdig at arealene er ubenyttet for en arealplan som bare er noen få år 
gammel. Det er videre ikke spesifisert hvilke deler av arealene denne begrunnelsen knytter seg til. 
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LSP ber om at disse arealer revurderes slik at de videreføres. I alle tilfeller er det ikke 
tilfredsstillende at forslaget ikke konkretiserer hvilke deler av arealene som foreslås 
fjernet/redusert med begrunnelse at de ikke er tatt i bruk  

Begrunnelsen i punkt (2) om fjerning/reduksjon av arealer fordi de «ikke er egnet» må være tuftet på et 
tilfredsstillende faglig grunnlag, noe som også er en generell forutsetning for gode planprosesser. Hva 
kommunens vurdering er basert på, fremkommer imidlertid ikke konkret for de enkelte arealer. At 
arealene nylig i eksisterende plan (2014) er funnet egnet, påkaller særlig en slik nærmere vurdering. LSP 
anser det manglende faggrunnlag for fjerningen/reduksjon av arealene som en svakhet ved forslaget. 

Om forslaget skal videreføres helt eller delvis bes kommunen om å foreta en nærmere fagmessig 
utredning og vurdering før sluttbehandling av forslaget.  

Dette behov er også påpekt av andre, og det vises til høringsuttalelse nr. 46 fra Bodø Næringsforum som 
ba om en «helhetlig analyse på tilgjengelig areal til fiskeindustri og havbruk i kommunen». 

Når det gjelder de forhold kommunen har påpekt i relasjon til akvakulturarealer bemerkes: 

At flerbruksområder, som det kommunen skriver på s. 56, «i enkelte tilfeller har vist seg å være 
konfliktfylt» er i seg selv ikke en holdbar begrunnelse for å anse arealer som «uegnet». Det ligger i 
flerbruksområder sin natur at det er ulike motstridene interesser. Ved en akvakultursøknad i et slikt 
område blir det imidlertid innhentet et faglig grunnlag for å kartlegge interessene, og foretatt en faglig 
avveining mellom de ulike interesser gjennom de ulike fagmyndigheters behandling. Dette kan lede til at 
søknaden blir innvilget, men det kan også lede til at søknaden avslås fordi andre interesser veier tyngre. 
Dette innebærer imidlertid ikke at hele området er «uegnet».  

I forslaget punkt 4.8.1 «Kystsonen» fremgår det at kommunen i forslaget har vurdert bruk og vern av 
sjøområdene «i forhold til kjente bruksinteresser og innspill fra brukerne» og at arealene også er 
«sjekket ut mot tilgjengelig informasjon fra offentlige databaser og kartløsninger.» Innspill fra brukere 
og avsjekk i offentlige databaser kvalifiserer imidlertid ikke til et tilstrekkelig faglig grunnlag for en så 
vidtgående fjerning/reduksjon av arealer til akvakulturformål. Kommunen er heller ikke kompetent til å 
forta denne vurderingen, som normalt gjøres av de ulike fagmyndigheter.  

Begrunnelsen om «uegnethet» er videre generell, og det er ikke spesifisert hvilke deler av områdene som 
foreslås fjernet/redusert som denne begrunnelsen knytter seg til. Det er klart at de interessekonflikter 
som blant annet trekkes frem, som friluftsliv, fiskeri mv., ikke er tilstedeværende for det fulle areal som 
foreslås fjernet/redusert.  

Det faglige grunnlag for vurderingen av «uegnethet» må konkretiseres, og spesifiseres til de 
enkelte deler av arealene. Selv om det skulle foreligge interessekonflikter i arealene, foreslås 
arealene videreført som flerbruksarealer slik at interessekonfliktene blir vurdert gjennom 
enkeltsøknadsprosesser.  

Når det gjelder område NFFFA11 Helligvær (benevnt NFFA9 Helligvær i forslaget) konkret, som LSPs 
søknader knytter seg til, foreslås dette området redusert til kun å åpne for akvakultur rundt eksisterende 
lokalitet for torsk. Det fremgår videre at deler av området ikke er «egnet for oppdrett av matfisk og det er 
også konflikter i forhold til arter av nasjonal interesse, vannledninger og inngrepsfrie områder». Hensynet 
til arter av nasjonal interesse vurderes normalt av Fylkesmannen, men det kan ikke ses Fylkesmannen har 
vurdert forholdet. Det er heller ikke spesifisert hvilke deler av arealet dette hensynet aktualiserer seg. Det 
samme gjelder de øvrige oppgitte hensyn. Konflikt med vannledninger og inngrepsfrie områder kan vi f. 
eks. ikke se gjør seg gjeldende for de omsøkte lokaliteter. 
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Det faglige grunnlaget for vurderingen bes konkretisert, og spesifisert til de enkelte deler av 
arealet. Det bes også oppgitt hva som begrunner forslaget om videreføring av deler av arealet. 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 

 

 

Bjørn-Ivar Bendiksen Ole-Martin Lund Andreassen 

fast advokat Advokat | Partner | dr. juris 



 

 

Høring Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
Det vises til høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030.  
Hundholmen Byutvikling AS vil først få berømme kommunen for et solid og gjennomarbeidet 
forslag, som vil danne et godt grunnlag for Bodø sin videre utvikling. Vi har likevel noen 
innspill til arealdelen, og disse fremkommer punktvis nedenfor, med henvisning til 
arealdelens paragrafnummer: 

1. §1.1.2 Det henvises til §6.8, men den finnes ikke. 

2. §2.1.2.Området 13.5 er ikke medtatt i kart som viser avgrensning av handelsområder. 

Hundholmen Byutvikling er Chr A. Jakhelln AS som igjen eier hele område 13.5. Dette 

området er under regulering og vi mener det er naturlig at denne også medtas i 

handelsområdebegrensningen, Temakart 12. Vi jobber for å aktivisere gateplan, med 

virksomheter som ikke finner sin naturlige plass i sentrum, da fortrinnsvis plasskrevende 

varer. Områdets enkle adkomst fra RV80 og med tilhørende synlighet, gjør at området er 

svært godt egnet for den type handel. Vi ber derfor om at området medtas i handelsområdet 

Stormyra. 

3. §3.3.1 Vi mener bilparkering til næringseiendom burde tillates maks 500m fra hovedinngang 

og beholdes med 250m for boliger. Dette vil legge til rette for større etableringer av 

parkeringshus i utkanten av sentrum og man kan begrense behovet for biltrafikk inn i indre 

sentrum.  

4. §3.3.2 Sykkelparkering burde tillates maks 100m fra inngang dersom det er låsbart og 

klimabeskyttet. Dette vil kunne legge til rette for etableringer av større sykkelparkeringshus, 

hvor syklene kan samles i større antall, hvor de står tørt og sikret. 

Videre støttes alternativet med krav om at det avsettes areal til service av sykler. Om 

kommunen ønsker at det skal legges til rett for mindre biltrafikk og mer sykkel, må dette 

følges opp med gode løsninger for nettopp sykkel. 

5. §3.5 Alternativforslaget med redusert krav til parkering om plasser er avsatt til 

bildelingsløsninger, og forslaget om 50% elbilading støttes. Vi ser en voldsom endring i den 

yngre befolkning hvor man går fra å fokusere på eie bilen til å fokusere på bruk. Denne 

endringen tror vi vil bare bli mer forsterket etter hvert og kommunen bør være en pådriver 

for en slik endring.  

6. §3.6 Alternativforslaget om at parkeringskrav for næringsbygg settes til 0,0 støttes, med 

tilhørende krav om plasser for bevegelseshemmede. Når det gjelder krav om lading støttes 

alternativet delvis, men her bør kravet settes opp mot næringsbyggets areal, ikke antall 

ansatte.  

7. §5.1.1 Ordet «kan» strykes i siste setning i første avsnitt. «Det gjøres unntak…» 

8. §12.1 Kommunens forkjøpsrett. Vi er i utgangspunktet positiv til at kommunen har mulighet 

for forkjøpsrett til et antall enheter i nye boligprosjekter. Men paragrafen må spesifiseres 

noe mer. Pr i dag fremstår den uklar og utydelig. 



 

 

 
Vi håper våre innspill kan bidra til at et allerede godt dokument blir enda bedre, og vi ser 
frem til lese den endelige versjonen av Kommuneplanen arealdel. 
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        Storgt. 38, Boks 103, 8001 Bodø  
        Telefon: 75 54 40 70  
        Telefax: 75 54 40 71  
        E-post: nordland@fiskarlaget.no 

                    No 938 275 696 

 

Bodø kommune 

 

 

         Bodø, den 12.01.2018 

         Ark.    64/16-6-601.4/EK 

 

HØRING KOMMUNEPLANENS AREALDEL BODØ KOMMUNE - UTTALELSE 

 

Viser til mottatte brev datert 9.11.2017 om høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel 2018-2030.  

 

Høringsfrist er satt til 12.1.2018. 

 

Planforslaget 

Nordland Fylkes Fiskarlag er godt tilfreds med planforslaget, forslag til bestemmelser og  

plantilnærmingen Bodø kommune har valgt. Det kommer klart frem i plankartet hvilke 

områder som er avsatt til ulike underformål, og det er godt synlig hvor det åpnes for 

akvakultur. Dette gir forutsigbarhet og god interesseavklaring i planprosessen.  

 

Bruk av sjøarealene 

Av de viktigste fiskeplassene er det kun registrerte kaste og låssettingsplasser som er avsatt til 

enbruks fiskeområder i det juridisk bindende plankartet. Det er knyttet bestemmelser til 

fiskeområdene om at fiske har prioritet.  

 

Fiske inngår i flerbruksområde jf bestemmelsene § 10.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone.  I planforslaget er de registrerte rekefelt, gyte- og oppvekstområder, 

fiskeplasser for passive og aktive redskaper vist i temakart 10 for fiskeri og havbruk.  

 

Det ser ut til utelukkende å være registreringene i Fiskeridirektoratets kartverktøy, Yggdrasil, 

som ligger til grunn for avsetting av fiskeområdene i planforslaget. Nordland Fylkes Fiskarlag 

har tidligere sendt inn kart tegnet av Bodø Fiskarlag. Bodø Fiskarlag sitt innspill om 

låssettingsplasser ved Vokkøya i Helligvær og på østsiden av Landegode er ikke avsatt til 

fiske i planforslaget. Det samme gjelder to gyte- og oppvekstområder utenfor Landegode. 

Bodø Fiskarlag har i tillegg i senere tid tegnet inn de viktigste rekefeltene i Bodø kommune. 

Kartene følger vedlagt og vi ber om at områdene avsettes til fiske.   
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Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at fiskeområdene som ligger i temakartet sikres gjennom 

bestemmelser slik at det ikke kan tillates/gis dispensjon til annen aktivitet som vil være til 

trengsel for fiskeriinteressene.   

 

 

Med hilsen  

NORDLAND FYLKES FISKARLAG 

 

 

 Elisabeth Karlsen 

 

 

Kopi til 

Bodø Fiskarlag 

Nordland fylkeskommune 

Fiskeridirektoratet region Nordland 

Fylkesmannen i Nordland 

 

Vedlegg: 

Kart viktige fiskeplasser 
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Bodø kommune 
v/Marianne Siiri // marianne.siiri@bodo.kommune.no  
Postboks 319 
8001 Bodø 
postmottak@bodo.kommune.no       
 
Saksnummer 
2017/16846 

 

Bodø, 12. januar 2018 

 

Høringsuttalelse: Kommuneplanens arealdel 2018-2030  
«Bodø – kompakt og grønn utvikling» 

Bodø Næringsforum (BNF) er bedriftenes interesseorganisasjon og talerør i Bodø. Vårt 
hovedfokus er at bedrifter får vedtatt og tilrettelagt for gode lokale rammebetingelser. Ved 
god tilrettelegging fra kommunen vil næringslivet samhandle, skape verdier, utvikle i og skatte 
til Bodø kommune.  

BNF har de siste fem årene hatt netto 37 prosent økning i medlemsmassen, som nå består av 
nærmere 340 direkte medlemmer. Disse er fordelt på svært mange ulike sektorer av 
næringsliv i Bodø, samt med en like spredt geografi.  

 
Vi ønsker med dette å gi vår uttalelse og kommentarer til Kommuneplanens arealdel 
2018-2030. 
 
 
Det er i kommuneplanen av kommunen selv påpekt at det er behov for en forutsigbar 
og offensiv arealpolitikk. Som næringslivets interesseorganisasjon støtter vi fullt ut at 
kommunen likebehandler utviklere av byen og at håndhevelse og etterlevelse skjer i tråd 
med den vedtatte planen. Dette skaper den nødvendige forutsigbarheten for alle parter, 
i prosesser som for utbyggere både er kostbare og dyre å gjennomføre.   
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Behov for offensiv og sterk plan for næringsareal 

Vi ser at planen har som tema «Kompakt og grønn utvikling». Dette er interessant 
vinkling i og med at Bodø nå befinner seg i et «10-års-vakuum»: Vi vet at det står en ny 
flyplass i full drift innen planperioden er over. Vi vet at Forsvaret må rydde opp etter seg, 
og at en rullebane og et enormt betongdekke rundt dagens lufthavn skal skrelles bort. 
Og vi vet at det må gjennomføres en miljøopprydding før man kan slippe til aktører og 
byggemodne arealene.  
 
Vi kjenner ikke til hvordan havneområdet fra Bodø Panorama og vestover skal utformes. 
Og vi vet ikke om det er mulig å få et jernbanespor i tunell inn til dette området.   
 
Med tanke på å videreføre jernbanen ut til nytt havneområdet bør det startes utredning 
snarest for en evt igangsetting av tunnel under byen fra dagens togstasjon til ny havn og 
lufthavn. Dette arbeidet bør foregå parallelt med ny flyplass. Her kan eksempelvis 
massen fra tunellen kjøres rett på stripa. Det kan også være interessant å se på 
muligheter for tunell for dedikerte kjøretøyer.  
 
Kommunedelplanen strekker seg til 2030, men vi mener at det må trekkes noen større 
linjer i planen. Da tenker vi på evt flytting av næringsvirksomhet til ny havn, løsninger for 
lossing av containerskip. m.m. og klarere retningslinjer og strategier for indre havns 
fremtid. 
 
Det er mane muligheter på disse arealene, og i tillegg til nytt næringsliv, må vi legge til 
rette for at lokalt eksisterende næringsliv kan flytte ut hit. En strategisk mulighet er å 
legge til rette for et kjølelager for fisk, i nær tilknytning til den nye havna i området og 
Bodø Lufthavn. Dette for å ta imot fisk fra oppdrettsanlegg i Salten til markeder for 
eksport av fisk direkte fra Bodø.  
 
Omforming fra næringsarealer til boligformål – gir utfordringer generelt 

Vi vil peke på utfordringer som oppstår når man bygger ned næringsarealer til 
boligformål. Denne omformingen har vært nødvendige tiltak/vedtak for en by i vekst, 
men som næringslivets talerør savner vi at kommunen i de samme vedtak bygge-
modner og/eller peker ut alternative arealer hvor næringslivet kan være.  Et eksempel 
på at næringslivet har behov for areal er slakteri/meieritomta i Bodøsjøen som nå i en 
mellomperiode er utleid til nettopp næringsliv (lager og lett industri).  

Det er altså helt rett å ikke la boligområder komme for tett på industri og tungtransport, 
og «rydde» i slike områder. Men det må pekes på alternativer når næringsarealer ikke 
lenger får være nettopp næringsarealer.   
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Vi i Bodø Næringsforum er absolutt for at det bygges boliger, men vi ønsker at dette 
settes i en større sammenheng, og at det er kommunen som tilrettelegger som må ta 
ansvar for at det gjøres plass til både og.  

Vi ser frem til næringslivets muligheter for arealtilgang på Nyby-arealene. Dog er dette 
arealet tidligst tilgjengelig først om 10 år. 
 

Omforming av næringsarealer til boligformål – Leira og Burøya 

I samme kontekst som ovenfor mener vi det er riktig og nødvendig å legge til rette for 
boligformål på disse arealene i et perspektiv på kanskje 10-40 år frem i tid. Altså ikke i 
denne planens tidshorisont (12 år, revidert hvert 4. år).  

Vi ser at kommunen legger opp til dette som tema på den neste revisjonen. Vi mener at 
dette må drøftes som mulighet allerede i denne perioden. Vi ønsker at kommunen tar 
initiativ å drøfte dette med befolkning og næringsliv, i god tid før man starter på 
revisjonen.  

Vi mener at rekkefølgen for å fortette disse arealene må være riktig. Først byggemodne 
og legge til rette for eksisterende og nytt næringsliv - på alternative steder - før man 
transformerer områder fra næringsareal til bolig.   

Det må også legges inn tid og tålmodighet i dette da de ulike aktørene har ulike behov 
og incentiver for å forlate områdene. Dette vil sannsynligvis skje gradvis og i takt med at 
bygningsmassen på Leira og Burøya eldes.  

 

Kommunens nåværende sentrumsnære næringsareal er svært begrenset 
Vi ønsker oss at kommunen gjennom sitt planverk synliggjør og legger til rette for å ha 
tilgjengelige næringsareal. Det er vedtatte og kommende kommunale vekststrategier, 
som vi baserer dette ønsket på. 

I kommunens vedtatte Arealstrategi (Bystyre, 11. februar 2016) er en god oversikt over 
tilgjengelige næringsarealer. De sentrumsnære og næringsarealer spredt utover i 
kommunen. Denne oversikten (per 2015) viser at reserver av tilgjengelige og tilrettelagte 
næringsarealer er svært begrenset. Det er størst etterspørsel etter sentrumsnære og 
sjønære områder.  

Vi benytter anledningen til å se litt nærmere på næringsarealene listet opp i denne 
planen. Bl.a. annet står både Lille Hjartøy og Kvalvikodden på denne listen. Dog anser 
ikke vi at 380 dekar på Lille Hjartøy som tilgjengelige næringsareal uten en bro over dit. I 
tillegg ble tilgjengelighet til 105 dekar på Kvalvikodden parkert i etterkant av at dette 
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bystyrevedtaket, altså også med en utilgjengelig adkomst. Til sammen er disse to på 
485,1 dekar.  

Vi støtter at Lille Hjartøy foreslås videreført uendret pga. muligheter for masseuttak av 
fyllmasser ved utbygging av ny lufthavn.  

Av sentrumsnære arealer står vi igjen med 227,3 dekar, hvorav 111 er såpass nært sjø at 
disse bør prioriteres for marine næringer og næringer med behov for logistikk på 
dagens / en fremtidig havn.  

 Tilgjengelig 
sentrumsnært 

Sjønære 
areal 

 

12 Rønvikleira   
26 Valen Valen 26 
5 Burøya Burøya 5 
20 Bodø Havn Bodø Havn 20 
60  Langstranda Langstranda 60 
4,3 Gråholten   
100 Rønvikjordene   
227,3   111 

 

Vågan kommune har til sammenlikning 450 dekar arealer til næringsutvikling bare i 
Kabelvåg og Svolvær. Det er et positivt signal til det lokale næringslivet i Vågan som 
vurderer vekst eller nytt næringsliv som vurderer Vågan som ny lokalisering.   

 

Behold Rønvikjordene til næringsareal og offentlig/privat tjenesteyting 
Over 90 % av Bodø kommunes areal er i dag avsatt til LNFR. Kommunen har også sagt at 
«hvordan arealene brukes i kommunen spiller en stor rolle for å nå kommunens 
strategiske mål». Kommuneplanens arealdel skal altså realisere mål og strategier gitt i 
Kommuneplan Strategisk samfunnsdel. Kommuneplan Strategisk samfunnsdel er en 
plan som er en kontrakt mellom kommunen, næringslivet, innbyggerne, statlige og 
regionale myndigheter.  

Videre sier kommunen i denne arealplanen at: «Det er i denne kommuneplanen 
fremdeles et sterkt fokus på byutviklingsområdet (temakart 7) siden det er her den 
største befolkningsveksten kommer, og det er her næringslivet ekspanderer». På dette 
temakartet er den delen av Rønvikjordene som det spesifikt ønskes tilbakemelding på, 
er innenfor det definerte arealet «byutviklingsområdet». Altså slik vi ser det i et område 
som er definert til utvikling.  
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Når en kommune erklærer seg selv attraktiv må dette ha substans, og da i form av også 
ha tilgjengelig sentralt beliggende næringsarealer. Dette tilbudet har Bodø kommune 
per i dag på disse arealene, og vi mener at dette arealet på Rønvikjordene er 
kommunens beste forsikring for å opprettholde et sitt attraktive stempel - de 
kommende 10 årene.  

Signalene fra en by som ønsker vekst, men har ikke næringsareal, kan få negative 
ringvirkninger på kort sikt. Næringsarealene på Rønvikjordene er kommunens «valuta 
og høyrentekonto» inntil nyby er offisielt tilgjengelig – tidligst om 10 år. Vi mener det er 
for prematurt å allerede nå, gjøre om arealene til LNFR.  

Det er definert ambisjoner om vekst i Bodø ila også de kommende 10 årene og da er det 
nødvendig å signalisere for omverden at vi har tilgjengelige arealer. BNF er også opptatt 
av at områdene som er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting opprettholdes. 

Dette fordi kommunen må ca hvert 5. år bygge en ny helseinstitusjon. Det bør ansees 
som nyttig for kommunen å ha sentrale arealer i reserve dersom behovet skulle vise seg 
i fremtiden. I tillegg vil en slik senterfunksjon bidra til god samskaping og samspill med 
næringslivet. 

Og vi gjentar som ovenfor; når man bygger ned tilgjengelig næringsareal, så må man – 
samtidig – finne alternative arealer.  

Ved å ha en god oversikt og gjøre kloke vedtak viser kommunen at den tar næringslivets 
verdiskaping på alvor - og legger til rette for alle typer utvikling og næringer på 
Rønvikjordene. Med riktig utnyttelse av arealene vil dette koble sammen alle bydelene. 

Vi støtter ellers kommunen i at Bodøelv og aksen mellom Bodømarka og sjøen må 
bevares til rekreasjonsområde.   

Vårt høringssvar til dette er at kommunen frem til arealene på NYBY er tilgjengelig,  
beholder Alternativ 1. 

Hvis jordene – i fremtiden – gjøres om til LNFR bør kommunen på forhånd kartlegge 
jordkvaliteten, slik at man med sikkerhet vet at jorden har høy kvalitet til å være 
matjord/parsellbruk.  

 
Parkeringsarealer i bykjernen løses i parkeringshus 

Vi støtter kommunens Anna Benoniparken må bli parkeringshus/kjeller, og at fjerning av 
parkeringsplassene i Storgata (mellom Bankgata og Rådhusgata) må skje først etter at 
dette anlegget står ferdig.  
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Trafikk av gods over/under Jernbanevegen må løses 

Vi registrerer at kommunen ikke ønsker å utrede en kulvertløsning for Jernbanevegen 
mellom terminalhavna og jernbanen (side 106, oppfølging/svar på brev fra Bodø Havn).  

Vi ber med dette at kommunen vurdere dette utredet og løst som en del av «Bypakke 
2». Dette området er en stor flaskehals for logistikken av gods mellom jernbane og havn.  

Bodø absolutte fordel er den korte avstanden mellom de fire ulike logistikkbærerne, og 
dette er unikt i nasjonal sammenheng. Vi tror også at det et mange uforløste 
arbeidsplasser innen denne sektoren som står «på vent» inntil Bodø igjen finner en god 
flyt innad i sitt intermodale knutepunkt. Vi finner det derfor svært formålstjenlig for den 
totale verdiskapingen og posisjoneringen av Bodø at kommunen får dette utredet.  

 

Fleksibel utnyttelse av antall kvm innenfor et handelsområde 

Vi mener på generelt grunnlag at når de ulike handelsområdene har fått en øvre grense 
til å realisere handelsareal, så bør det være mulig å myke opp «tildeling» av areal innad i 
området. Med dette mener vi at aktører internt i et handelsområde må ha mulighet til å 
«flytte»/«bevege» på urealiserte arealer innad i området, og at dette ikke bør låses opp 
til konkrete felt.   

 

 

Beste hilsen fra  
Mariann Meby 

 
Direktør 
Bodø Næringsforum 
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PS 18/1:    Kommuneplanens arealdel 2018 ‐2030
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i møte 10.januar 2017 behandlet PS
18/1, Kommuneplanens arealdel 2018 ‐2030, og utvalget har vedtatt denne
uttalelsen:
 
SKDU er svært fornøyd med at avsatte områder til akvakultur i gjeldende KP (Elvfjorden,
Fjellvika/Marvollvika, Bunesbukta og Yttersundan/Skånland) er foreslått fjernet. SKDU er også
imot områdene i Skjerstadfjorden som grenser opp mot Saltstraumen marine verneområde og
vil komme tilbake til dette når kommunedelplanen for Skjerstadfjorden kommer til høring.
 
§ 9.4.3 LNFR ‐ spredt boligbygging: Innenfor større sammenhengende LNFR‐områder med
særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø er det foreslått at det kan det gis tillatelse til
boligbygging i følgende områder i Saltstraumenområdet:
* Straumøya, Evjen, Gillesvåg/Koddvåg og Børelv.
 
Denne begrensningen virker svært tilfeldig og utelukker bygder som Hongdal, Marvoll, Åseli,
Gøya og deler av Tuv, Fjell og Valnes/Gjælen.
 
Saltstraumen kommunedelsutvalg krever at spredt boligbygging i utgangspunktet skal tillates i
alle bygder i sørkommunen som ikke er regulert gjennom kommunedelplanen og
reguleringsplaner.
 
§ 5.8.2 Områder for lagring av rene masser:
 
Det er i arealdelen foreslått at det skal tillates mellomlagring av masser i område N1 i
kommunedelplanen for Saltstraumen. Innspillet burde ikke vært behandlet her men tatt som
sak i revidering av KDP Saltstraumen.
 
I KDP Saltstraumen er det vedtatt at området skal detaljreguleres før det tas i bruk. Området
er tatt i bruk – også som masselager – uten at reguleringsplan er fremmet.
SKDU vil i egen henvendelse til teknisk avdeling kreve at pågående arbeider stoppes inntil
reguleringsplan foreligger for området.
 

 
              
                       
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Edvardsen
Utvalgssekretær
Politisk sekretariat

Telefon: 75 55 79 10/ 911 72 622
ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
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Byplan 
Postboks 319 
8001 Bodø 
 
Galnåsmyra borettslag 
Galnåsmyra 50 
8022 Bodø                  12.januar 2018 

 
 

Høringsuttalelse til Bodø kommunes arealplan 2018-2030 fra Galnåsmyra Borettslag. 
 

Galnåsmyra borettslag er så vidt vi vet Nord-Norges nest største borettslag med våre 304 
andeler. Det ferdes mange mennesker i og rundt borettslaget: Til og fra skoler, 
Hunstadsenteret, kollektivtrafikk, turområder osv. Som det blir påpekt i arealplanen mangler 
det fortau på en del av strekningen rundt Hunstadringen. Borettslaget er positive til etablering 
av gang og sykkelsti/fortau rundt resten av Hunstadringen. Dersom dette påvirker borettslaget 
og dets arealer, forventer borettslaget dialog for å ivareta vårt område. 
 
Ut ifra Bypakke Bodø sitt kart*, er det lagt en linje der man bruker en del av borettslagets 
parkeringsplasser som fortau. Dette vil således ha innvirkning på våre parkeringsmuligheter. 
Antall parkeringsplasser tilknyttet borettslaget er etter standard fra borettslaget ble etablert i 
1977 (0,7 plasser pr andel). Verden har endret seg siden 1977 og i dag er det vanlig at en 
husstand har både en og to biler. De etablerte parkeringsplassene er derfor viktige å beholde, 
og ikke miste antall oppstillingsplasser til bil.   
 
Det har tidligere vært samtaler mellom styret i borettslaget og Bodø kommune for å diskutere 
muligheter for å etablere flere parkeringsplasser tilknyttet borettslaget. Samtalene førte ikke 
til en løsning. Forsøkene på å etablere flere parkeringsplasser, som senest fant sted i 2013, 
understreker borettslaget behov for økt antall oppstillingsplasser til bil, samt hvor sårbare vi er 
dersom vi mister plasser. 
 
Dersom etablering av gang og sykkelsti/fortau rundt Hunstadringen påvirker borettslaget og 
dets arealer vil det sannsynligvis føre til økt belastning på vei/grøntarealer som har en 
utfordrende kurvatur og medføre at vedlikeholdet av disse veiene/områdene må oppjusteres. 
Det vil bli eiendommer som kommer til å bli berørt av disse endringene som trenger sikring 
mot skader som forflytning av grunnmassen og frostsikring av rør som blir mer eksponert som 
følge av mindre beskyttelse fra grunnmassen. 
 
*http://byteknikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Teknisk%20avdeling/Byteknikk/Bypakke%20B
od%C3%B8%20-
%20kommunal%20del/Kartoversikt/Bypakke%20Bod%C3%B8%20kart%20m%20Legend.png  
 
Styreleder kan kontaktes på tlf.nr: 90558684 
 
For Galnåsmyra borettslag 
Vennlig hilsen 
 
Styret i Galnåsmyra borettslag

http://byteknikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Teknisk%2520avdeling/Byteknikk/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520-%2520kommunal%2520del/Kartoversikt/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520kart%2520m%2520Legend.png
http://byteknikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Teknisk%2520avdeling/Byteknikk/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520-%2520kommunal%2520del/Kartoversikt/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520kart%2520m%2520Legend.png
http://byteknikk.bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Teknisk%2520avdeling/Byteknikk/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520-%2520kommunal%2520del/Kartoversikt/Bypakke%2520Bod%25C3%25B8%2520kart%2520m%2520Legend.png
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Innspill til kommuneplanen arealdel 2018-2030 sak 2017/16846 

 
Naturvernforbundet har fulgt prosessen med kommuneplanen og synes det er bra at blå 

og grønne arealer gis sentral plass i planen. Vi har forventninger til det som kommer 

men er utålmodig blant annet på Smart city prosjektet. FNs arkitektgruppe har vært her 

og gitt gode innspill. Vi er bekymret for at det grønne skiftet ikke er sentral i prosjektet.  
 

Vi har en del innspill som vi kommer med : 

 

Demokrati og befolkningens deltagelse 

Vi kjente til oppstart av planen og deltok på informasjonsmøte 20.11 i Stormen. På vår 
kappe skal vi si at vi ikke kom med innspill i forkant av planforslaget. Men vi tror at de 

fleste innbyggere synes det er lettest å forholde seg til konkrete forslag og synes derfor 

at tidspunktet for høringen var ugunstig. Å legge høringen til like opp mot jul og med 

kort frist etter nyttår mener vi at det gir innbyggerne liten mulighet til å komme med 
innspill til planen.  

 

Vi ser også at samtidig som det i forordet skrives at for de grønne og blå arealene skal 

det ligge faglig vurderinger blir  en sentral del som beitebruksplanen vedtatt i etterkant 
av kommuneplanen (Avisa Nordland 12.1-2018). Et fokus på Rønvikjordene gjør heller 

ikke saken bedre siden den tar mye oppmerksomhet rundt fokuset på landbruksarealer, 

som nok kunne hatt en bredere interesse med andre valgte tidspunkt.  

 

Kommunedelplan Sykkel-utvikling lokalsenter 
Både utvikling av bedre bydelsenter (som Mørkved) vil gjøre behovet for reiser inn til 

byen mindre og en satsing på miljøvennlig transport. Sykkelplanen ligger an til å bli 

kjempeflott, og kommunes ambisjon om å ha 25 % av alle reiser med sykkel er vel 

Norges mest ambisiøse mål. I dag er andelen 8 %. Da må det følges opp med klare 
prioriteringer og midler. I dag er 4 ! gater i sentrum/Rønvik vedtatt. Satsingen må økes i 

årene fremover.  

 

Grøntområder kontra parkeringsanlegg 
Det er uforståelig at tre av byens grøntområder som også trekkes frem i grøntstruktur- 

planen trekkes frem som alternative områder for parkering. Kvartal 99 (?) fremfor 

Fylkeshuset skal bli parkeringsanlegg, Rådhusparken var også vurdert som 

parkeringsanlegg og nå også Anna Benoniparken. Det er kjent at det er vanskelig å 
etablere grøntområder over parkeringsanlegg.  

 

Jordvern  

Naturvernforbundet jobber for vern av matjord i hele landet. Vi har en selvforsyningsgrad 

som ikke kan gi Norge nok mat om en krise av regional eller global omfang skulle 
komme. Derfor mener vi at jordvern er viktig i hele kommune. 

 

Rønvikjordene : 

Derfor støtter vi alternativ 3. som omdisponerer arealene til landbruk.  
 

Om alt 2. skulle bli vedtatt ber vi om at område O2 blir redusert for at det skal være 

grunnlag for hensiktsmessig drift på Bodin gård. Alle melkebruk har behov for arealer 

inntil fjøs til beiting for høgtytende dyr, kalver eller i korte tidsrom plass for oppsamling 
av dyr på vei mot beite. Bodin drives økologisk og et av de sentrale kravene til 
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dyrevelferd er at dyrene skal få bevege seg fritt. Vedlagt er skisse m/beskrivelse av 

alternativ utnyttelses av "hjerte av det grønne Bodø" 

 

Vår prioritet er at matjorda skal bevares. Vi åpner for at arealene kan benyttes til andre 
aktiviteter som parklignende anlegg, fritidsanlegg på grøntarealer på forutsetning av at 

arealene kan tilbakeføres til landbruksjord på 1-2 år. I dag er det skogsarealer som 

benyttes som beite. Ornitologisk forening har aktivitet. Dette er aktiviteter som sikrer 

matjord. Biologisk mangfold skal selvfølgelig også vektlegges.  
 

Markagrensen 

Denne er tydelig avmerket i flere temakart som er juridisk bindende. Likevel klarer ikke 

kommune å hindre utbygginger innenfor grense. Om slike grenser skal endres bør det 
skje i overordnete planer slik at flere hensyn kan vurderes. Dette er tydelig i saken om 

utbygging på Rønvikfjellet. Politikerne virker som de ikke har respekt for de planene de 

selv har vedtatt.  

 

Rønvikfjellet : 
Dette er et eksempel på at markagrensen ikke blir brukt som det styringsverktøyet som 

det er. En utbygging i hht reguleringsplanen til AB Invest bryter med alle intensjoner 

med markagrensen. Ikke på grunn av at det skal bygges et nærningsbygg på tomta til på 

platået, men på grunn av størrelses orden. Saken skal KU for  
- Friluftsliv  
- Landskap/fjernvirkning  
- Trafikk 

Men fylkeskommunens ønske om å få utredet betydning for sentrum kan kanskje være 

nødvendig for å belyse betydning for hele byens utvikling.  

 
Transport og veien er et sentralt tema og vil føre til enorme landskapsendringer hvis ikke 

dyre løsninger som tunnel blir valgt. Se kommunes eget forslag alt 1.  

 

 
Figur 1 Kommunens alt 1 til ny trase Rønvikfjellet. 

  

 

Grønt forum har spilt inn et forslag om pilotprosjekt på førerløse biler opp på fjellet og 
parkering nede på Vollen. Hyppig billig og miljøvennlig transport opp mot Keiserstien og 
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aktivitetsområdet vil kunne gi veldig gode miljøgevinster. Færre vil kjøre bil siden de 

slipper den lange bakken opp. Man vil kunne ha en mindre utbygging av veitraseen opp 

mot fjellet. Se tidligere innspill til planen til reguleringsplan for Rønvikfjellet sendt 

Norconsult.  
 

 
Figur 2 Forslag tilkonsept for førerløse biler.  

 
 

Arealplanens pkt 2.4 Vedtak om utlegging til høring og offentlig ettersyn  

I dette punktet vil vi støtte følgende forslag : 

 
Vi går for alternativ 3 på Rønvikjordene. 

 

Vi støtter tillegget i parkeringsbestemmelsene om utbygging av boliger med mer en 30 

sykkelparkeringsplasser skal det settes av arealer for service.  
 

 

Naturvernforbundet i Salten 

v/Styret  
 

 

Vedlegg : 

 

Innspill til detaljregulering med KU av Rønvikfjellet 
Skisse utnyttelse av Rønvikjordene og området rundt m/beskrivelse  





 
 

 

Skisse for bevaring av landbruksjorda - vedlegg til skisse. 

Innspill til kommuneplanen 2018-2030 

 

Innspill fra Naturvernforbundet til alternativ 3, (evt alternativ 2)  

En lignende beskrivelse er innsendt av grønt forum/jordvernforening i Nordland avsnitt 2 

avviker fra denne beskrivelsen 

 

All landbruksjord blir sikret til fremtidig landbruk. Dette for å få bynært landbruk og behovet 

for sikring av fremtidig matjord.  Rundt Bodin gård beholdes landbruksarealer til nødvendig 

beiting og mulighet for fremtidig utbygginger (Gårdsutsalg/Slakteri/Meieri). Det eksisterer 

allerede aktivitet i Bodø Økologiske Besøkshage og på Bodin 4H-gård. På Vågønes er det 

planer om å gjøre gården og området rundt til et fleraktivitetsområde med ulike sosiale og 

grønne aktiviteter. I dag ligger det et andelslandbruk på Vågønes.  

Alt areal bør sikres som matjord, men alternativ bruk av områdene til evt park, 

fritidsområder og lignende som gjør at områdene kan omgjøres til matjord i løpet 1-2 år 

kan vurderes. Det er bedre med en aktiv bruk av arealene enn kun utleie av mark til 

landbruk andre steder i  kommune så fremt matvaresituasjonen tilsier at dette er gunstig. 

Kommunen har behov for arealer til offentlige helseinstitusjoner. Og her forslår vi at det blir 

lagt til området som i dag huser Bodin leir, og i tilknytning til Rønvik Sykehus. Arealer til 

butikker, industri og kontor er foreslått fortettet på Stormyra og Rønvikleira. I tillegg til 

arealer knyttet til Ny by-Ny flyplass.  

Grønn byutvikling og boligbygging foreslår vi legges i ytterkant av landbruksarealene. Langs 

Junkerveien og i området Grønnåsen/Bodin Leir ser vi at det finnes områder som kan bli 

gode boligområder nært marka og landbruket.  

Det vises også utvalgte navn på jordskiftene som ligger på området. Navn som Stallekra og 

Nepåkeren forteller historien om hva som har vært dyrket eller hvordan bruken av 

jordstykket har vært.  

Det er tegnet ny beplanting på området. Det for å forbedre mikroklima på jordet til beste for 

landbruk og byens befolkning.  

 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



Fra: Ragnhild Edvardsen (Ragnhild.Edvardsen@bodo.kommune.no)
Sendt: 12.01.2018 17:09:12
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Marianne Siiri

Emne: SAKSNUMMER 2017/16846: Uttalelse fra Tverlandet kommunedelsutvalg til Kommuneplanens arealdel
2018 -2030
Vedlegg: image001.png

PS 18/1:    Kommuneplanens arealdel 2018 ‐2030
Tverlandet kommunedelsutvalg har i møte 9.januar 2017 behandlet PS 18/1,
Kommuneplanens arealdel 2018 ‐2030, og utvalget har vedtatt denne
uttalelsen:
 

                        Kommunedelplan for Tverlandet sentrum ønskes tatt opp til ny rullering p.g.a.
endret plassering av ny skole og boligstruktur på Tverlandet.
 
                        Utvalget ønsker at «Tverlandet sentrum» (ikke «Tverlandet tettsted») brukes
som benevnelse i plandokumenter.
 
                       
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Edvardsen
Utvalgssekretær
Politisk sekretariat

Telefon: 75 55 79 10/ 911 72 622
ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
 
 
 
 
 





Bodø – byen midt i naturen 

Innspill til kommuneplan for Bodø 2014-2026 og 2018-2030 

Forslag: Utvidelse av markagrensa  

Hvorfor utvide Bodømarkas grenser?  

Begrunnelsen er rotfestet i målsettingene til Temaplanen for Bodømarka generelt (2005), se 
vedlegg. 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 blei 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. 
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. 

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.  

 
5. Sikre innfallsporter til Bodømarka fra Nordsida. 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 – Finkonnakken – 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. Det 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 markagrensen 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. Kommunens plan for Bodømarka: 

 

Vedlegg (innsendt i 2014)  

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 markagrensen 
favne om de områder som den jevne bruker forbinder med Bodømarka. Markagrensen 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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Som kontaktperson og på vegne av Sameiet G.nr.17 B.nr.4 fremmer jeg følgende merknader; Den
inntegnede RV-traseen/(RV 834) til Kjerringøy. Berører to av våre utmarksteiger. Veitraseen går fra
Svartvatnet til Halsteinhavn på fastlandet. Teig nr.1 (141 dekar, innenfor skoggrensa). Hjorthågen.
Skogsvei gjennom teigen. Etablert ferdig i 2003 v.h.a. statstilskudd. Skogsdrift i teigen nå. Sameiet
har planlagt hyttetomter ved og i veitraseen. Oppstart av planarbeidet var i 2002. Teig nr.2 (362
dekar, innenfor skoggrensa). Langmyrnakken. Sameiet har planlagt hyttetomter ved og i
veitraseen(100-metersregelen, kveldssol). Skogsdrift i teigen nå. Avslutningsvis vil jeg/vi bemerke at
veitraseen vil forringe Elgvallet vi er en del av. Oppstart av Elgvallet var i 1975. Jeg/vi ettersender
våre merknader mer utfyllende. I brevs form med vedlegg. Dere vil motta dette innen 31.01.2018.
Bodø,12.01.2018 Mvh Marta Bjørnenakk Kontaktperson for 17/4.

IP-adresse

Dato 2018-01-12 21:23:52



Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030, saksnummer 2017/16846 

Vi viser til foreliggende utkast til ny arealdel, der vårt innspill om spredt boligbebyggelse på 
Strandå ikke er tatt inn i planforslaget. Vi er sterkt kritisk til konsekvensvurderingene som er 
gjennomført, og kan tilbakevise de vesentligste negative vurderingene i tabellen – se detaljert 
tabell på neste side. 

Hovedankepunktene våre kan samles i følgende 4 momenter: 

1)  Målet om "livskraftige bygder og bygdesamfunn" er ikke fulgt opp i arealplanen. 
Kommuneplanens samfunnsdel gir mål og strategier for arealdelen, og her fremheves det flere 
ganger at det skal legges til rette for god utvikling av distriktene, og at livskraftige bygder skal 
opprettholdes. Også i målbeskrivelsen til arealdelen gjentas det at "distriktene skal ha mulighet 
for utvikling". Er dette bare tomme ord? I planen virker det nesten som om bygden skal være et 
museum, der de få endringene som tillates skal skje i sentrum. De som bor i distriktet vet 
imidlertid at noe vedlikeholdsutbygging er nødvendig for å opprettholde folketallet, og målet om 
levende bygder. Å holde kulturlandskapet i hevd handler også om ha en fungerende bosetting i 
bygdene. Kommunedelsutvalget står samlet bak et ønske om utbyggingsmuligheter i denne 
delen av kommunen, slik det er presentert i vårt innspill. 
 
2) Tiltaket er IKKE lagt til et viktig område for reindrift 
Konsekvensvurderingen av vårt innspill omtaler stedet som "viktig område for reindrift", noe som 
må være en glipp i kunnskapsgrunnlaget. Det har vært arbeidet i flere år for å få forbedret 
utmarksgjerde på hele Kjerringøy, inkludert Strandå, slik at reinen holdes unna 
innmarksområdene. Fylkeslandbrukskontoret og landbrukskontoret i Bodø ledet dette arbeidet.  
Arbeidet er referatført og det finnes dokumentasjon som viser at det ikke skal være rein i dette 
området. 
 
3)  Hensynet til landbruk er godt ivaretatt 
Det begrensede innspillet underordner seg landbrukets behov, og endrer ikke karakteren av 
kulturlandskapet. Det vokser kun kratt, mose og lyng på stedet i dag, og betraktes heller ikke 
som noe potensielt beiteland for jordbruket. Uavhengig av innspillet planlegges det her anlagt 
en atkomstvei over dyrket mark, som en del av gårdsdriften. 
Etter vårt syn bør hensynet til opprettholdelse av livskraftige bygder og bygdesamfunn i denne 
saken være overordnet de teoretiske (nærmest ikke-eksisterende) virkningene for 
landbruksdriften. Det er forøvrig en klar saksbehandlingsfeil at landbrukskontoret ikke har vært 
konsultert i konsekvensvurderingen av dette temaet. 
 
4)  Unyansert konsekvensvurdering  
Kommunens konsekvensvurdering av dette innspillet bærer preg av å være sjablongmessig. 
Innspillet har en nøye gjennomtenkt plassering i terrenget, men ble likevel kategorisert som 
"svært stor negativ konsekvens" for landskapet, uten nærmere begrunnelse. Den obligatoriske 
"konsekvensviften" (side 4 i KU-dokumentet) sier imidlertid at både verdi- og omfangs-
vurderingene må ha høyt utslag for at konklusjonen skal bli " stor negativ konsekvens", noe som 
ikke er tilfelle her. Kommunen har i tillegg utelatt et svært viktig kunnskapsgrunnlag i sine 
vurderinger: Verdisetting av landskapstyper i Nordland (Aurland Naturverkstad: rapport-6-2014). 
Dette er en klar saksbehandlingsfeil. 
Innspill nr. 5 ”Boliger Alsos” ligger i et område som har mange likhetstrekk med det området 
vi ønsker definert til spredt boligbygging. Konsekvensutredningene har likevel fått svært 



ulikt utfall med følgende oppsummering for innspill nr. 5 ”Arealet ligger nært opp til 
fylkesveien, nært Kjerringøy handelssenter og det finnes vannledning i nærheten. Ingen 
sterke landbruks-, natur eller friluftsinteresser.” Våre synspunkter underbygges av  tabellen 
nedenunder.  
 
 
Her følger våre kommentarer til hele konsekvenstabellen: 
 
Tema Konse-

kvens 
Kommunens 
forklaring 
(kunnskapsgrunnlag), 
usikkerheter 

Kommentar fra Svein Asle Rekkedal og 
Gunn Marit Hernes 

MILJØ (Verdi 
og 

omfang) 

  

Nærmiljø, 
grønnstruktur, 
friluftsliv  

- Utmarksområde ved 
sjø.  

Dette området har i alle år blitt regnet som 
et innmarksområde og ikke som utmark. 
Ved befaring vil en kunne se rester fra de 
gamle gjerdene som gikk mellom de ulike 
gårds- og bruksnummer. (Se også punktet 
om reindrift) 

Landskap  --- Inngrep vil være synlig 
fra sjø.  

Konsekvensvurderingen ser ikke ut til å ha 
registrert den optimale plasseringen i 
terrenget, som er lite eksponert mot sjøen. 
Det virker urimelig å karakterisere dette 
som "stor negativ konsekvens". Både 
verdi- og omfangs-vurderingene må ha 
høyt utslag for at konklusjonen skal bli 
"stor negativ konsekvens", noe som ikke 
er tilfelle her.  
Vi har vært opptatt av at inngrep i minst 
mulig grad skal være synlig fra sjø. Vi har 
derfor satt av et område på 50 dekar som 
muliggjør en fleksibilitet med hensyn til å 
plassere boliger skjermet i landskapet. Vi 
har av samme grunn anslått potensialet 
for antall boliger til kun å være 3 stk. 
For øvrig ser det ikke ut til å ha blitt brukt 
verdi-klassifikasjonen av landskapstyper 
som foreligger for Nordland fylke: 
Verdisetting av landskapstyper i Nordland 
(Aurland Naturverkstad: rapport-6-2014). 
.  

Støy og 
forurensing 
(klimagass og 
annet utslipp til 
luft, jord og 
vann)  

- Begrenset 
kollektivdekning, vil 
medføre noe økt 
biltrafikk.  

KU’en er ikke konsekvent i vurderingene 
på dette punktet. 
I KU for forslag nr. 5 «BOLIGER, ALSOS» 
er dette punktet vurdert til «+ liten positiv 
konsekvens». Kollektivtilbudet på 
Kjerringøy er det samme på Strandå som i 
Alsos. Det er svært få (i praksis ingen) av 
de fastboende og heller ikke hyttefolkene 
på Kjerringøy som reiser til Kjerringøy 
med buss. Bruken av bil vil ikke være 
begrenset av ærend i sentrum, men bil vil 
brukes for å komme seg til populære 



strender (som f. eks Strandå), 
utgangspunkt for populære fjellturer, 
fiskeplasser, kanopadling osv.  Vi mener 
forurensing må ses i forhold til antall 
boenheter og ikke hvor boenhetene er 
plassert. Et antall på 3 boenheter mener vi 
derfor må få minst like høy positiv 
konsekvens som forslag nr. 5. «Boliger 
Alsos». 

Vannmiljø  0 Ikke aktuelt   
Landbruk, 
havbruk, fiskeri  

--- Hensynssone 
landbruk, atkomstvei 
må gå over dyrket 
mark.  

Det begrensede innspillet underordner 
seg landbrukets behov, og endrer ikke 
karakteren av kulturlandskapet. Det 
vokser kun kratt, mose og lyng på stedet i 
dag, og området betraktes ikke som noe 
potensielt beiteland for jordbruket. Det 
planlegges uavhengig av planforslaget å 
anlegge atkomstvei over dyrket mark som 
ønsket i planforslaget. Det er ønskelig å 
etablere et område for lagring av 
landbruksutstyr, for å unngå lagring på 
dyrket mark slik vi må gjøre det i dag.  

Naturmangfold  0 Ingen registreringer.   
Samisk natur-, 
nærings- og 
kulturgrunnlag  

--- Viktige områder for 
reindrift  

Dette er ikke et viktig område for reindrift. 
Det har vært arbeidet i flere år for å få 
forbedret utmarksgjerde på hele 
Kjerringøy, inkludert Strandå, slik at 
reinen holdes unna innmarksområdene. 
Fylkeslandbrukskontoret og 
Landbrukskontoret i Bodø ledet dette 
arbeidet.  Arbeidet er referatført og det 
finnes dokumentasjon som viser at det 
ikke skal være rein i dette området. Det er 
forøvrig en klar saksbehandlingsfeil at 
landbrukskontoret ikke har vært konsultert 
i konsekvensvurderingen av dette temaet. 
 

Kulturminner og 
kulturmiljø, 
samiske 
kulturminner  

0 Ingen registreringer   

SAMFUNN:     
Trafikksikkerhet 
(gang- og 
sykkelveinett)  

- Smal fylkesveg uten 
g/s-vei, begrenset 
trafikk.  

 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 
(nærmiljø, 
skole, 
barnehage)  

- Avstand til 
skole/barnehage er 5-
6km, men et trygt 
oppvekstmiljø.  

I alle år har det vært skolebuss fra 
Strandå og til skolen i sentrum, så vi 
mener avstanden til skole/barnehage ikke 
kan vurderes som negativ. 
Fra Kommunedelsutvalget er det meldt 
inn ønske om spredt boligbygging på hele 
Kjerringøy. Dette fordi en ønsker 
bosetning på hele øya og ikke bare i 
sentrum 

Tilgjengelighet 
for alle til 
uteområder  

0 Ikke aktuelt.   



Folkehelse  0 Ikke aktuelt.   
Transportbehov 
og 
energiløsninger  

- Begrenset 
kollektivdekning, vil 
medføre noe økning av 
biltrafikk.  

Området har samme kollektivdekning som 
Kjerringøy sentrum. Økningen i trafikk vil 
være marginal med en økning på 3 
boenheter. Bilbruk er en del av dagens 
transportløsning. Avstanden er kort nok til 
at sykkel er et godt alternativt 
transportmiddel i sommerhalvåret.  

Teknisk 
infrastruktur 
(veg, vann, 
avløp)  

- Adkomst kan 
etableres, via privat 
veg. Vannledning ca. 
500 m mot sør.  

Vannledning ligger frem til det renoverte 
våningshuset som ligger tett inntil det 
området som ønskes omregulert. 
Avstanden fra vannledningen herifra og til 
sentrum i det området som ønskes 
omregulert er ca 200 meter.   

Mulige trusler 
som følge av 
klimaendringer, 
herunder risiko 
ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom 
og skred  

0 Ikke aktuelt   

Beredskap og 
ulykkesrisiko, 
plan- og 
bygningsloven 
§ 4-3  

0 Ikke aktuelt   

Forholdet til 
arealstrategi  

--- Arealet er utmark, 4-5 
km til nærmeste 
tettsted.  

Arealet er ikke utmark.  
I forhold til arealstrategien, så er det 
ønskelig med bosetning på hele 
Kjerringøy, og ikke bare i sentrum. Fra 
Kommunedelsutvalget er det meldt inn 
ønske om spredt boligbygging på hele 
Kjerringøy.  

 
 

Med vennlig hilsen 

Gunn Marit Hernes og Svein Asle Rekkedal 
Strandågård ANS 
Strandågården 38 
8093 Kjerringøy



Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030, saksnummer 2017/16846 

Kommuneplanens arealdel ligger ute til høring og vi er sterkt kritiske til noen av de endringene som 
er gjort for landbruket og den prosessen som er kjørt i forkant av endringene. Våre uttalelser gjelder 
følgende hovedpunkter: 

1) Hensynssone landbruk 

Hensynssone landbruk er avsatt i følge Planbeskrivelsens pkt. 4.9 fordi «de har viktige landbruks- og 
eller kulturlandskapsverdier eller vesentlige frilufts- og/eller naturverdier.» Det står også at 
«hensynssonen skal ivareta de ulike interessene innenfor sonen og hensynssonen omfatter de 
viktigste matproduserende arealene, kulturlandskaps-områdene og viktige skogområder». Dette er 
etter vår mening ikke korrekt gjennomført på Strandå. 

Hensynssone landbruk skal gjøres juridisk bindende og det er derfor svært viktig at hensynssone 
landbruk etableres på et korrekt faktagrunnlag. På Strandå inkluderer hensynssone landbruk alt som 
ikke er definert som utmark. Dette utelukker all fremtidig bygging av boliger på Strandå og strider 
dermed imot målbeskrivelsen i arealdelen der det står at «distriktene skal ha mulighet for utvikling». 
Ei levende bygd krever en fungerende bosetning og slik arealplanen fremstår er dette målet ivaretatt 
kun for det sentrumsnære område på Kjerringøy. 

Vi har levert et innspill med ønske om å få etablert et område for spredt boligbygging på Strandå. 
Dette området er i utkastet til ny arealdel foreslått inkludert i hensynssone landbruk. Området er et 
berglandskap og det vokser kun kratt, myr, mose og lyng på stedet i dag. Det er etter vår mening 
heller ikke noe potensielt beitelandskap for jordbruket og konsekvensene for landbruket vil være 
ikke-eksisterende. På NIBIOs kartportal, Gårdskart, kan en lett få en enkel oversikt i landbruksverdien 
for omtalte område: Mesteparten er ikke klassifisert (fast fjell), litt er våt myr, og litt er jorddekt 
fastmark. Vi ser derfor ingen landbruksmessig grunn til at dette område skal inkluderes i 
hensynssone landbruk.  

Når hensynssone landbruk nå skal gjøres juridisk bindende er det viktig at sonen etableres basert på 
verdifastsetting av arealene som omfattes og at den dekker de områdene som har reelle interesser 
for landbruket, som f.eks. viktige utmarksbeiter. Her ønsker vi å vise til uttalelsen fra Kjerringøy 
landbrukslag og Kjerringøy beitelag som vi fullt ut støtter. 

 

2) Samlingsplasser for rein 

TK 8 Elg og Rein skal gjøres juridisk bindende og det er på Strandå etablert et samlingsområde for 
rein som dekker innmark med beiteland og dyrka jord.  

Reindriftsloven gir i §22 rettigheter til flyttleier og faste inn- og avlastingsplasser for transport av 
reinen, men dette gjelder i de deler av reinbeiteområdet der reinen lovlig kan ferdes. I henhold til § 
19 kan reinen ikke lovlig ferdes på innmark som aktivt driftes og det er dermed i strid med loven å 
etablere samlingsområde for rein i dette området.  

Vi støtter for øvrig Kjerringøy landbrukslag og Kjerringøy beitelag også på dette punktet og mener 
lokaliseringen av dette området må være basert på en alvorlig saksbehandlerfeil. 

 

 



3) Planprosessen 

I Planbeskrivelsens pkt 4.9 står det under avsnitt «Reindrift» at «Gjennom dialog med næringen og 
kartlegging av flaskehalser, samlingsområder mv. er det avsatt flere områder hvor reindriften har 
førsteprioritet. 

I det samlingsområdet for rein som er avsatt på Strandå har det aldri tidligere vært samlet rein. I 
prosessen har det ikke vært gjennomført en dialog med oss som berørte grunneiere. I tillegg er vi 
informert fra Landbrukskontoret at de ikke er konsultert. Vi er også blitt informert av 
Landbrukskontoret om at de ikke er konsulert i konsekvensutredninga av innspillene til arealplan. 
Dette må etter vår mening være en saksbehandlerfeil. 

 

Med vennlig hilsen 

Gunn Marit Hernes & Svein Asle Rekkedal, Strandågård ANS 
Strandå 
8093 Kjerringøy







Fra: Ragnhild Fjoerkenstad (ragnhild_fjoerkenstad@hotmail.com)
Sendt: 12.01.2018 22:28:06
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2017/16846
Vedlegg: 
 
Vågønes Gård er på historisk grunn med bautasteiner og arkeologiske funn som vikingsverd, har skogen i
ryggen og nydelig utsikt. Rønvikjordene har dyrket mark med god matjord. Hvordan ta vare på og utvikle hele
området på en bærekraftig måte som kan gi unik verdi til kommende generasjoner?

Våre valg påvirker framtiden til våre etterkommere og ivaretagelse av kvalitetsareal til matproduksjon vil
være essensielt. Bynær og lokal produksjon av grønnsaker, frukt, bær og krydder er ikke bare noe stadig flere
er opptatt av, men en viktig investering for kommende generasjoner. Økt lokal matproduksjon gir bedret
matkvalitet,  sikkerhet og kompetanse, ivaretar kunnskap om matproduksjon blant befolkningen, øker
verdiskapning og reduserer negativ påvirkning på klima og miljø. Tradisjonelt dyrkede historiske nyttevekster
for landsdelen vil være viktig, men også videreutvikling av disse. Samtidig vil et økt fokus på ville
vekster både til matlaging og håndverk være en god investering.
I tillegg til å videreføre og utvide eksisterende dyrkning og produksjon kan Vågønes være
et kompetansesenter.

Jeg har vokst opp på gård i et område der det er stor entusiasme og engasjement for matproduksjon. For
noen år siden gikk flere av gårdbrukerne hjemme sammen og startet opp "Mat fra Toten" som i dag fungerer
som et stort nettverk der andelseierne samarbeider om organisasjons‐ og merkevarebygging,
kommunikasjon og salg. De selger direkte til gode restauranter og utvikler produkter i samarbeid med
kundene og Bioforsk. 
Kan deler av eksisterende bygninger på Vågønes Gård være møtested og kompetansesenter for samarbeid
blant forskere, akademikere, interessegrupper og produsenter fra jordbruk og akvakultur fra Salten og den
nordlige landsdel ellers, hvor det gjennom fruktbar kommunikasjon kan ivaretas og videreutvikles idéer for
forskning og produksjon av lokale spesialiteter? Dette kan også innebære åpne møter der de med
engasjement for temaene utenfor disse miljøene kan delta.

Seterdrift kan være veldig egnet investering for Vågønes/Rønvikjordene. I Oslo har de planlagt seterdrift i
byen, i Bjørvika: http://www.osloby.no/nyheter/Na‐skal‐det‐bli‐seter‐og‐kornaker‐midt‐i‐Bjorvika‐
7998625.html 
Brimi seter i Lom har hatt et suksessfylt konsept i mange år. De har tradisjonsfe, fjellgris og høner og lager
all mat fra bunnen av og et nært samarbeid med andre lokale produsenter. Hovedhuset består av fjøs,
kjøkken og resepsjon med utsalg av egne og lokale varer og som besøkende kan man hjelpe til med stell av
dyrene og overnatte i gjestehus eller der budeiene pleide å sove over fjøset: http://www.brimi‐seter.no 
Utsikten og nærheten til naturen gir en god ro som også kan gis ved en slik drift på Vågønes/Rønvikjordene.
Driften her kan også gå ut fra husdyr med lokalhistorisk forankring; eksempelvis tradisjonsfe, utegris, geit,
villsau og høner med seterdrift og produksjon av melkeprodukter som smør, rømme, ost og fløte og
kjøttprodukter som pølse, spekepølse, spekeskinke og bacon. Driften kan gjøres i samarbeid med 4H gården
og kan ved siden av salg av egenproduserte varer også inkludere salg av varer fra andre lokalprodusenter, og
koselig overnatting til besøkende. Beliggenheten både nært skog, sjø via elvestien og byen vil være unik og
være spennende for turister.

Seterdrift/café/restaurant med produksjon og salg  kan også gis lokal, historisk tilknytning som på Ditlevines
Utsikt på amtmannsgården Stenberg på Toten: https://www.ditlevine.no  
Historiske bygg kan få nytt liv som del av et levende museum som formidler Saltens historie, slik de gjør på
Stenberg og Maihaugen på Lillehammer. Dette vil også stimulere til å verdiskapning og økt kompetanse
innenfor historiske byggeteknikker og interiør. Lokalhistorie kan også formidles gjennom arkeologiske funn,
håndverkstradisjoner og matproduksjon. Innenfor slike lokaler kan det holdes tradisjonskurs innen matlaging
og håndverk og lokalproduserte håndverksvarer, husflidsprodukter og ferske og lokalproduserte



matspesialiteter kan selges.
Hurtigruten hadde før veiutbyggingen avtale med Stella Polaris om fottur som starter på Vågønes og ender
ved Bodøsjøen. Et fast samarbeid med Hurtigruten vil kunne være meget sannsynlig. Et slikt senter kan
markedsføres godt og ville isåfall trekke til seg turister forøvrig som ikke bare har Bodø som
reisedestinasjon, men også de som har Bodø som mellomstasjon på vei mot eksempelvis Lofoten. Det vil
også naturlig bli et fast treffsted for lokalbefolkningen.

4H gården har allerede pedagogisk virksomhet rettet mot barnehager, men kan dette utvides i samarbeid
med de nevnte tiltak innenfor seterdrift, matproduksjon, håndverksproduksjon, kompetansesenter for
jordbruk/akvakultur/ville vekster og historieformidling. Dette kan bli en videreutvikling av
Andreas Viestads Matkultursenter på Geitmyra i Oslo: https://www.geitmyra.no

Helsetjenester rettet mot natur og friluftsliv og eventuelt informasjon om profesjonelle tilbud innenfor
friluftsliv kan også få en naturlig forankring i et slikt senter, i eksisterende bygninger på Vågønes med
nærhet til skog og mark.

Bodø Kommune har et stort ansvar for forvaltningen av Vågønes Gård og Rønvikjordene for nåværende og
framtidige generasjoner, og har en unik mulighet til å være visjonære når framtiden skal avgjøres for så
store områder med bynær, dyrkbar kvalitetsjord nært opp mot marka. Jeg mener mine idéer vil ivareta
området, gi verdiskapning og øke kompetanse og fylle et uutnyttet potensiale og håper de kan være til
inspirasjon. 

Vennlig hilsen
 Ragnhild Fjørkenstad
 



Fra: Ysland, Jan-Peter (Jan-Peter.Ysland@arbeidstilsynet.no)
Sendt: 12.01.2018 22:48:46
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: knut-ole@maskineringas.no; kjell-ivar@maskineringas.no; tor-Einar@maskineringas.no; pjey@hotmail.no;
'Jan Peter Ysland - Mobil: 93042077'

Emne: Saksnummer 2017/16846 Steinbruddet på Tverlandet Gnr 70 Bnr. 7 Bodø kommune
Vedlegg: 
 
Hei!
 
Høringsuttalelse på forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2030
 
Viser til forslag til ny planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. 
Ber herved om å få komme med uttalelse til plan i høringsperioden, høringsfrist 12.01.2018.
 
Tverlandet Næringsutvikling (NTUAS) har en eiendom/industritomt på Tverlandet ved steinbruddet Gnr. 70 Bnr. 7
TNUAS er i en prosess hvor vi nå vurderer å opparbeide vår industritomt og da blir det betydelige steinasser som
kan selges. 
 
Ved opparbeidelse/utfylling av ny flyplass i Bodø, kan stein fra vår eiendom vurderes.
 
 
 
Med vennlig hilsen

Jan‐Peter Ysland
Jp.ysland@me.com
Tlf. 93042077
 



Fra: Steinar (stenordv@online.no)
Sendt: 12.01.2018 23:43:06
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Kommentarer til kommuneplanens areal del.
Vedlegg: 
Vi viser til kommunens arealdel med hørings frist i dag. 
Bodin bondelag har følgende kommentarer;
- de delene av Rønvikjordene som tidligere er omdisponer fra landbruk må tilbakeføres. Dette er viktig både for
dagens bodin gård for å ha et godt driftsgrunnlag og for å ikke bygge ned matjord unødvendig.
- beitebruksplan som nylig er sendt ut på høring bør implementeres i kommuneplan med at hensynssoner landbruk
utvides med dette.
- på Mørkved/Bertnes bør det vurderes en ny veiløsning som forbruker mindre landbruksareal. Likeledes at at arealet
fra plantasjen og sør forblir landbruk.
- for arealer som i dag blir brukt til landbruk inne på flystasjon må søkes erstattet i ny by prosjektet. Det bør lages en
plan om hvor disse skal erstattes. Landbruksarealer på utsiden av dagens flystasjon må søkes beholdt.
- det må finnes erstatning for det forurensede deponiet i Ausvika. Se eget brev vedr dette.

-Vil i denne sammenheng legge ved ett kartutsnitt, av en del av svein Åsbakk sineiendom 44/5 som kan dyrkes opp.
Området er ca 20 daa, og vil hjelpe på for å kunne utvikle landbruket i riktig retning. Området ligger lett tilgjengelig
fra Soløyvannsvegen. Vi ber derfor om att området blir definert som framtidig dyrkamark.
 
Plan for framgangsmåte ved opparbeidelse sendes sammen med søknad om nyetablering av dyrka mark.

Det er viktig at planen signaliserer et strengt og klart vern av dyrka og dyrkbar jord og denne skal være i drift jfr
jordloven.

Mvh

Steinar Nordvik 
Leder Bodin bondelag 
Tlf 97579824











Fra: Marianne Siiri (Marianne.Siiri@bodo.kommune.no)
Sendt: 15.01.2018 12:50:55
Til: Tor Åseng
Kopi: Postmottak Bodø Kommune

Emne: SV: Kommuneplanens arealdel for 2018- 2030, noen merknader til forslaget
Vedlegg: image001.png
Hei
 
Godt nytt år til deg også.
 
Jeg ser at det godt kan være en høringsmerknad og videresender det til arkivet så kan de legge det inn i saken.
 
Med vennlig hilsen

Bodø kommune

Marianne Siiri
Arkitekt/arealplanlegger, byplankontoret
 
Telefon 75 55 53 37
marianne.siiri@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no
 
 
Fra: Tor Åseng [mailto:tor.aseng@sbnett.no] 
Sendt: 11. januar 2018 22:34
Til: Marianne Siiri
Emne: Kommuneplanens arealdel for 2018- 2030, noen merknader til forslaget
 
Takk for sist, og for flott presentasjone av forslag til kommuneplanens arealdel for 2018‐ 2030 i Misvær.
 
Benytter også anledningen til å ønske deg og dere på Byplan et godt nyttår.
 
Jeg har noen merknader som dere bør vurdere å innarbeide i plandokument som fremlegges for planvedtak, og jeg
velger bare å sende dette som en mail til deg. Mener du at jeg bør sende dette inn som høringsmerknad gir du
meg bare beskjed
så legger jeg den inn.
 
Merknadene er:
1)Gjelder bestemmelsen § 1.10.1 Sikkerhet for naturpåkjenninger og der høyder i tabellen er satt etter NN2000.
Her ville det vært fordelaktig om gitte høyder i klammeparentes var satt inn etter NN1954. Alternativt at
endringen mellom disse to høydereferansene
hadde vært gitt som en merknad under tabellen. Mitt innspill er ment å bedre informasjonen i plandokumentet og
hva overgangen fra NN1954 til NN2000 er i Bodø kommune.
Videre bør vel NN2000 brukes som høydereferanse i bestemmelsen § 1.13 og gitte tabell, slik at dette er
gjennomgående i hele dokumentet.
 
2)Gjelder bestemmelsen i tabell til § 1.13 hvor høyder tilsvarende settes etter NN2000, og hvor dagens høyder
etter NN1954 beholdes i klammeparentes. En slik endring vil
måtte avklares med NVE og gitte konsesjoner for regulert vannstand slik at det ikke oppstår uklare grenser mellom
ulike høydereferanser.
Videre kan det som for 1) settes merknad under tabellen for differensen i Bodø kommune mellom nevnte
høydereferanser.
 
Begge merknader vil bidra til at overgang til NN2000 i denne første generasjon av ny referanse blir kommunisert



ut, og at dette tas ut i neste revisjon av KPA som da bygger
på NN2000.
 
Håper dette ble forståelig for punkt 1) og 2), og at det kan øke informasjonen og overgangen til ny høydereferanse.
 
3) Gjelder bestemmelsen om parkering § 3  for barne‐ og ungdomsskoler hvor kravet til bilparkering er satt i
forhold til elevantallet, bør dette ikke settes ut fra høyeste antall årsverk
som er samtidig  på skolen i løpet av skoledagen.  Elevene på disse skolene har ikke selv bil, så kravet virker høyt
sett opp mot andre type bygg i tabellen.
Kanskje bør det stilles krav om trafikksikker drop for et minimum antall biler for å dekke behovet for foreldre som
kjører sine barn til og fra skolen inkludert SFO‐ ordning.
 
I sone C vil en del elever være omfattet av skoleskyss og her bør kravet til sykkelparkering kunne reduseres ut fra
dette hensynet.
Tror med fordel at dette bør revurderes i tabellen.
 
 
Med hilsen
 
Tor Åseng
 



Fra: Marianne Siiri (Marianne.Siiri@bodo.kommune.no)
Sendt: 17.01.2018 09:27:17
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: VS: Uttalelse til arealplan fra Skjerstad kommunedelsutvalg
Vedlegg: 
Hei
 
Dette skal inn på sak 17/16849.
 
Med vennlig hilsen

Marianne Siiri
Arkitekt/arealplanlegger, byplankontoret
 
Telefon 75 55 53 37
marianne.siiri@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no
 
 
Fra: Linda Sandåker 
Sendt: 16. januar 2018 19:24
Til: Marianne Siiri
Emne: Uttalelse til arealplan fra Skjerstad kommunedelsutvalg
 
Hei Marianne, 
Her er uttalelse fra Skjerstad kommunedelsutvalg i forhold til arealplan.
 
Ønsker deg en fortsatt fin dag, 

Med vennlig hilsen
Linda Sandåker
Utvalgssekretær
 
 
 
 
Skjerstad kommunedelsutvalg har to merknader til arealplanen.
 
Skjerstad kommunedelsutvalg ber om at følgende arealer tas ut av arealplanen:
 
Kvalnes hyttefelt og Nr. 13, Næring, Kvalnes
 
1.Kvalnes hyttefelt
 
Begrunnelse:
Dette hyttefeltet er som kjent svært omstridt og Skjerstad kommunedelsutvalg har ved flere anledninger gått
sterkt imot godkjenning av den utarbeidede reguleringsplanen for hyttefelt i området. I bystyrets sak 112/15
ble vedtaket om godkjenning av detaljreguleringsplanen for Kvalnes hyttefelt opphevet.
 
Dette området er et viktig beiteområde for sau og rein, og som det er stadfestet i det nylig utarbeidede



forslaget til beitebruksplan, allerede i knappeste laget, og tåler ikke en utvidelse med tanke på antall hytter.
 
I arealplanen er det også fra Bodø kommune gjort følgende bemerkning: «De viktigste landbruksområdene i
kommunen er i kommuneplanen avsatt til LNFR-områder med hensynssone; landbruk. Denne hensynssonen
skal ivareta de ulike interessene innenfor sonen og hensynssonen omfatter de viktigste matproduserende
arealene, kulturlandskaps-områdene og viktige skogområder. Det er en målsetting at det ikke skal
omdisponeres dyrka jord til utbyggingsformål utenfor byutviklingsområdet.» samt «De største utfordringene
for reindriftsnæringa i Bodø er i all hovedsak knyttet til konflikter mellom reindriftsinteresser og nye og
eksisterende områder for fritidsbebyggelse»
 
Nettopp hensynet til beiteområder for rein er gitt som begrunnelse for ikke å ta inn et foreslått i Krakvika,
som ligger en snau kilometer unna Kvalnes hyttefelt.
 
Vi ber derfor om at hele feltet tas ut av arealplanen og tilbakeføres til LNFR-område.
 
 
2. Nr. 13 Næring, Kvalnes
 
Begrunnelse:
 
Området der det foreslås å anlegge en næringseiendom er LNFR-område. Tiltaket vil medføre en
omdisponering fra LNFR til næring, noe vi mener er svært uheldig ut fra jordvernhensyn. Vi viser til
kommunens egen KU der det sies følgende: «I konsekvensutredningen for dette planforslaget kommer det
fram at næringsområdet på Kvalnes er konfliktfyllt. Dette med bakgrunn i at det er store interesser knyttet til
landbruk og kulturminnevern i/ved den berørte eiendommen. En har etter en samlet vurdering funnet at det
knytter seg positiv samfunnsnytte til prosjektet, knyttet til arbeidsplasser i distriktene og
ivaretakelse/videreutvikling av marin næring knyttet til havbruk (tareoppdrett» og «Tiltaket er i strid med en
rekke viktige hensyn knyttet til jordvern og kulturminnevern, samt landskapshensyn. Det er imidlertid et
overordnet mål å sikre bosettingen i distriktene, samt å legge til rette for næringsutvikling og
havbruksnæringen.»
 
Tang‐ og tareproduksjon er en interessant framtidig næring, men vi ber om landbasert drift knyttet til denne
produksjonen ikke legges til områder som i så stor grad er i konflikt med jordvernhensyn.
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Bodø kommune Nordland - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel 2018-2030 - uttalelse  

 

Vi viser til brev av 09.11.2017 om høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 

2018 – 2030. Vi beklager samtidig at vi er noen dager for sein med tilbakemelding/ uttalelse. 

 

Vi viser videre til brev av 16.02.2016 hvor det varsles om igangsetting av arbeid med revisjon 

av kommuneplanens arealdel, og til vår uttalelse i tilknytning til dette varselet. 

 

Vi registrerer at Bodø kommune har valgt å ikke følge våre anbefalinger om blant annet å 

legge til rette for å ta ut det potensialet som er synliggjort i Sjømatmeldingen¹. Faktisk har 

Bodø kommune valgt å redusere sjøarealene hvor det kan drives akvakultur. 

 

Vi oppfatter at planen dermed ikke tar inn over seg de regionale og nasjonale føringer som 

foreligger. 

 

Dette er imidlertid et valg som Bodø kommune står fritt til å gjøre dersom ikke overordnet 

myndighet finner at planen i så stor grad er i strid med regionale og nasjonale føringer at den 

ikke kan godkjennes. 

 
1 «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»(2012) v/Det kongelige Norske Videnskapers Selskap (DKNVS) og Norges Tekniske 

Vitenskapsakademi(NTVA).   

   

 

Fiskeridirektoratet er selvsagt skuffet over at det er valgt en planinnretning som nærmest 

totalt utelukker en utvikling innenfor akvakulturnæringen og at man i den forbindelse 

tilsynelatende heller ikke har gjort omfattende vurderinger av eventuelt å åpne for 

akvakultur i kombinasjon med andre interesser i enkeltområder. 
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En slik tilnærming ville iallfall åpnet noe for at ny teknologi og/ eller nye arter kunne blitt 

prøvd i områder med lavt konfliktnivå. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef  

 Per Sagen 

 seniorrådgiver 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel 2018-2030, Bodø kommune 
 
Merknad samisk næring – manglende dialog og utredning for samla belastning reindrift 
Reindriften er en sentral kultur og –språkbærer for det samiske i Bodø og omkringliggende 
områder. Derfor legger Sametinget vekt på at Bodø kommune har god og tidlig dialog med 
reinbeitedistriktene Duokta og Saltfjellet som har beiteområder i kommunen. Vi ser for øvrig at 
Bodø kommune har gjort et godt arbeid med forslaget til areal planen hvor dere i stor grad tar 
hensyn til reindrifta når det angår nye forslag i plankartet. 
 
Sametinget hadde som kjent innsigelse til arealplanen i 2014 hvor vi påpekte viktigheten av en 
god prosess med reindriftsnæringen for å sikre de forutsigbar drift. 
Fra meklingsprotokollen:… «Det forutsettes det at Byplan tar initiativ til årlige 
dialogmøter med reindriften»... «Innsigelsen er knyttet til at det mangler en helhetlig vurdering 
av naturgrunnlaget». 
I konklusjonen og avslutninga av protokollen står det: «Ved neste kommuneplanrevisjon 
gjennomføres det prosesser med sikte på å legge frem et temakart; hensynssone reindrift. Det 
legges ikke til rette for noen virksomhet i denne planperioden som truer reindriften, og da 
særskilt ved flaskehalsene. Det bør gjennomføres en bred prosess, i nær dialog med 
reinbeitedistriktene, før hensynssoner fastsettes på kartet. Reindriftsforvaltningens digitale kart 
og distriktenes driftsplaner legges til grunn ved rullering av vedtatt kommuneplan.» 
 
Når vi leser plandokumentene og tar kontakt med distriktene så gir det inntrykk av at det har 
vært liten dialog i nyere tid om planen. Det vises heller ikke til årlige dialogmøter med 
reindriften. I tillegg er det ikke konkludert om hvilken samla belastning planen tiltak har for 
reinbeitedistriktene, jf. Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Sametinget har 
forståelse av at arealplanen er en tidkrevende prosess og har sine frister, men vi forventer at 
reindriften blir hørt på en reell måte. Det vil si at de søkes kontakt i god tid i forkant slik at de har 
mulighet til å stille på møter eller uttale seg slik at deres budskap blir hørt. En slik dialog viser 
ikke plandokumentene til og dette mener vi er en svakhet ved planen. Om det er slik at dialog er 
funnet sted og ikke er synliggjort i dokumentene så ber vi dere rette opp i dette. 
 
Sametinget oppfordrer Bodø kommune til, før planen endelig vedtas, å ta kontakt med 
reinbeitedistriktene Duokta og Saltfjellet for å få en endelig avklaring av deres ståsted i saken 
og at dette synliggjøres i plandokumentene. Spørsmål vedrørende hensynssoner for 
reindrift/temakart, bestemmelser for reindrift og tiltak i planen som rammer de bør tas opp i 
møtet og deres syn på saken bør protokollføres. Dette møtet kan også danne grunnlag for 
vurderingen av den samla belastningen for reindrift i planen. Sametinget kan gjerne delta på 
møtet om reindriften og Bodø kommune ønsker dette. Vi er også åpne for at Fylkesmannen er 
med på denne dialogen. 
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Merknad- samiske kulturminner 
I temaplan for kulturminner side 2 vises det til kulturminnemyndigheter som skal varsles. Der 
bør det tilføyes at Sametinget er høringsorgan og delegert myndighet for samiske kulturminner. 
 
 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
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Samordnet uttalelse med innsigelse - Kommuneplanens arealdel 
(2018 -2030) - Bodø  
 
Vi viser til oversendelse av 19.11.2017, hvor kommuneplanens arealdel ble lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. I tillegg vises det til bekreftelse på utsatt høringsfrist til 10.01.2018. 
 
Fylkesmannen har i henhold til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
22.12.2017 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i 
plansaker. 
 
Til denne plan foreligger det uttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
Det foreligger ikke noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor til fagetatenes 
uttalelser. Delene av uttalelsen som inneholder mangler og råd fra etatene vil ikke lenger bli 
samordnet, men i en overgangsperiode vil disse bli vedlagt våre samordnede uttalelser. 
 
I denne sak innebærer dette at rådene fra Bane NOR, Statens vegvesen og Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) kun legges ved denne uttalelsen. Merknader fra Fylkesmannens 
egne fagavdelinger tas i sin helhet inn i dette brev. 
 
Generelt om planen 
Slik Fylkesmannen ser det har kommunen gjort en god jobb i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel.   
 
Kommunen har blant annet foretatt vurderinger av flere innspill om utlegging av områder for 
bebyggelse og anlegg, og ikke funnet det riktig å avsette disse i planforslaget. Fylkesmannen 
deler i hovedsak vurderingene i konsekvensutredningen og kommunens konklusjon i disse 
tilfellene.  
 
Kommunen har også foretatt en gjennomgang av eksisterende områder for planlagte 
hyttefelt, og redusert disse blant annet av hensynet til reindriftsinteressene. Dette synes vi er 
svært positivt. Vi ser imidlertid at det fremdeles foreligger gamle reguleringsplaner for 
hyttefelt, hvor det ikke er bygd fritidsboliger (eller i svært begrenset grad) og det samtidig er 
vesentlige reindriftsinteresser. Vi ber derfor kommunen vurdere å oppheve eller endre slike 
gamle reguleringsplaner fremover. 
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Vi anser det også positivt at hensynet til jordvernet er blitt vektlagt i de ulike delene, samt at 
kommunen har utarbeidet et temakart med hensynsone for landbruk. Likevel er det noen av 
tiltakene i konsekvensutredningen hvor vi mener kommunen ikke har ivaretatt jordvernet i 
stor nok grad. 
 
Det samme gjelder ivaretakelsen av hensynet til det vernede vassdraget Lakselva. 
 
 
INNSIGELSER FRA STATLIGE MYNDIGHETER 
 

1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til område BN på Kvalnes (angitt som tiltak 
nr. 13 i oversendt konsekvensutredning) av hensyn til jordvernet 

 

 
 
Nærmere begrunnelse: 
Etter Fylkesmannens vurdering er det svært uheldig om kommunen tillater at det legges til 
rette for næringsvirksomhet direkte på jordbruksareal på Kvalnes. 
 
Kommunen har i sin konsekvensutredning vurdert tiltaket til å ha middels (gul farge) 
konsekvens for landbruket. Denne vurderingen er vi ikke enige i ettersom tiltaket opplagt vil 
berøre store landbruksareal tilhørende et større jordbruksområde. Vi legger til grunn 
følgende momenter i vår innsigelse: 
 

- Jordvernet har de senere årene blitt styrket både gjennom nasjonale og regionale 
føringer. Nasjonal jordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av Stortinget med store krav til 
redusering av omdisponering av dyrka jord.  
 

- Som en forlengelse av nasjonale føringer knyttet til jordvern vedtok Fylkesmannen i 
Nordland i 2016 en strategisk plan for jordvern. I denne planen er det fastsatt et mål 
om at tap av dyrka og dyrkbar jord skal være under 200 dekar hvert år. 

 
- Kommunen har et ansvar for å bidra til at vi når norske mål om stabil matsikkerhet, 

økt produksjon og bevaring av jordressursene.  

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat%20dokumenter/Jordvern%20dokumenter/Strategisk%20plan%20for%20jordvern%20i%20Nordland%202016%20-%202020.pdf
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Tiltaket vil altså bryte både med nasjonale og regionale føringer med hensyn til jordvern. 
Ifølge våre beregninger vil tiltaket berøre til sammen 48,7 dekar med dyrka og dyrkbar jord 
som i seg selv utgjør store areal. Henholdsvis omfatter dette ca. 18,7 dekar dyrkbar jord og 
ca. 30 dekar dyrka jord. 
 
Fylkesmannen har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og 
havbruksnæringen i distriktet, men er uenig i den geografiske plasseringen av tiltaket. 
Tiltaket er omfattende og vil være svært uheldig for store områder med dyrka og dyrkbar 
jord. Vi mener derfor at det må finnes andre steder for slikt næringsformål som ikke vil være, 
like opplagt, i strid med nasjonale mål og strategier knyttet til jordvern. 
 
 

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse til område avsatt til boligformål på Øyran i 
Misvær (angitt som tiltak nr. 10 i oversendt konsekvensutredning) av hensyn til 
jordvernet 

 

 
 
Nærmere begrunnelse: 
Fylkesmannen mener at tiltaket er i strid med hensyn til jordvernet da det foreslås etablert 
direkte på dyrka mark. Selv om tiltaket ikke beslaglegger et stort areal, er det fremdeles 
svært uheldig å stykke opp et sammenhengende område med dyrka jord.  
 
Både nord og øst for tiltaksområdet er det fra før av avsatt relativt store områder til 
boligformål. Vi er ikke kjent med at det er startet noen utbygging der. Det er også avsatt 
områder med tilsvarende formål lenger sør, i tillegg skal det være tilgjengelige gratistomter i 
Misvær sentrum.  
 
Tatt i betraktning de mange eksisterende områdene avsatt til boligformål i Misvær, stiller vi 
spørsmål ved kommunens ytterligere behov for boliger der. Vi kan heller ikke se at tiltaket er 
videre begrunnet i konsekvensutredningen.  
 
Fylkesmannen mener i en totalvurdering at det er svært uheldig å legge til rette for 
boligutbygging direkte på et sammenhengende jordbruksområde. Det finnes etter vårt syn 
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andre områder i nærheten av tiltaket som er avsatt til boligformål og vi mener at kommunen i 
første omgang bør prioritere disse. Hvis kommunen mener det fremdeles er behov ytterligere 
boligareal så må det vurderes andre steder som ikke vil berøre dyrka mark og bryter med 
jordvernet.   
 

3. Fylkesmannen fremmer innsigelse til område BKT4 – Masseuttak i Misvær 
grunnet konflikt med retningslinjer for det vernede vassdraget Lakselva i 
Misvær, samt den naturlige kantsonens funksjon for natur, landskap og 
friluftsliv. 

 
Nærmere begrunnelse: 
Masseuttaket i Misvær foreslås utvidet i østlig retning. Den foreslåtte utvidelsen medfører at 
framtidigs uttak vil skje nærmere Lakselva, og formålsgrensen er i planen forslått trukket mot 
vassdraget.  
 
Lakselva, uten Rognlielva, er underlagt vassdragsvern gjennom St.prp. nr. 75 (2003-04) om 
supplering av verneplan for vassdrag. Vassdraget ligger i et rolig, avrundet landskap og har 
en viktig funksjon i et variert kultur- og naturmiljø med lange tradisjoner. Det er knyttet stort 
naturmangfold til elveløpsformer, isavsmeltingsformer, karstformer og myr- og 
våtmarksområder med tilhørende botanikk og vannfauna. Videre er vassdraget viktig for 
friluftsliv. 
 
Selv om det er stilt krav til reguleringsplan for dette næringsarealet, og at man her kan 
ta nærmere stilling til både formåls- og byggegrense mot vassdraget, er Fylkesmannen 
kritisk til at formålsgrensen legges helt ned mot elvestrengen eller i det som måtte betegnes 
som den naturlige kantsonen. Etter vårt syn burde forholdet til vassdraget avklares allerede 
på nåværende nivå. I rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, gitt ved kongelig 
resolusjon av 10.11.99, er det blant annet nedfelt som nasjonalt mål for forvaltningen av de 
vernede vassdrag at en skal unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, 
naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Selv om hele nedbørfeltet er vernet 
mot kraftutbygging, er RPR for vernede vassdrag forutsatt å ha innvirkning på planlegging og 
virksomhet i områder som har betydning for vassdragets verneverdi, noe som i første rekke 
vil gjelde vassdragsbeltet som omfatter verneobjektets vassdrag og et område på inntil 100 
meters bredde langs sidene av disse.   
 
Etter vår vurdering vil masseuttak for nært Lakselva endre landskapsbildet betydelig og på 
sikt potensielt endre kantsonens funksjon. Fylkesmannen er klar på at uttak og 
anleggsvirksomhet i skrenten og ned mot elva vil stride med gjeldende rikspolitiske 
retningslinjen for vernede vassdrag.  Vi fremmer derfor innsigelse til deler av BKT4 slik vist i 
som skravert område kartutsnitt under, og forutsetter at dette området avsettes som rent 
LNF(R)-område. Det forutsettes videre at det i detaljreguleringsplanen tas nærmere stilling til 
hvor byggegrensen (alt. formålsgrensen) mot vassdraget skal gå for i mest mulig grad å 
ivareta tilstrekkelig kantsone og skjerme innsyn fra sør.  
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Figur 1. Rød skravur viser området det av landskap og naturfaglig hensyn fremmes innsigelse mot. 
 
 
VIDERE SAKSGANG 
Innsigelsene fra Fylkesmannen medfører at planen ikke kan egengodkjennes av 
kommunestyret. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til 
rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for 
videre behandling. 
 
 
ØVRIGE MERKNADER FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND 
 
Planfaglige mangler1 
 
Støy 
Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til at støygrensene i T-1442/2016 Retningslinjer for 
arealbruk i arealplanlegging gjøres gjeldende i hele kommunen (§ 1.7). Det er likevel slik at 
store deler av byutviklingsområdet og arealer langs veger med høy årsdøgntrafikk ellers i 
kommunen ligger innenfor støysoner for vegtrafikk og flystøy. Temakart TK3 viser støysoner 
for riksveger og jernbane. For støy fra sterkt trafikkerte kommunale veger kreves støyfaglig 
rapport/dokumentasjon i § 1.7.2. Ved kommunale veger med årsdøgntrafikk over 2000, 
fartsgrense 40 km/t og 5 % tungtrafikk viser enkle overslagsberegninger at gul sone vil ligge 

 
1 Med planfaglige mangler tenker vi på feil og mangler knyttet til lov og forskriftskrav – typisk tekniske krav og formelle krav f eks 
knyttet til manglende dokumentasjon/utredning. Dette er krav som normalt skulle vært oppfylt ved utarbeidelse av planen og 
som kan få betydning for planens gyldighet. Denne type mangler vil avhjelpes ved at påpekt mangel rettes opp i det videre 
planarbeidet. 
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ca. 12 m fra midten av veg. Temakartet, som for øvrig er lite lesbart, burde også vist 
støysoner for kommunale veger.  
 
Støysonekartene skal vise utendørs støynivå fire meter over terreng, jf. T-1442/2016 pkt. 
2.2.1. Avbøtende tiltak som støyskjerm, krav om stille side mv. endrer ikke utbredelsen av 
støysonene slik de er definert i støyretningslinjen. Retningslinjens punkt 3.2.1 omhandler 
etablering av ny bebyggelse i støysonene. Her fremkommer at ved etablering av nye 
bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig 
utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på 
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved 
søknad om rammetillatelse i byggesaker. 
 
Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til 
støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen har tatt inn 
bestemmelser i § 1.7.3 Bestemmelse til flystøysoner slik at det ikke tillates ny bebyggelse 
med støyfølsom bruk i rød sone for flystøy. Det er her også angitt retningslinjer for 
støyømfintlig bebyggelse i gul flystøysone hvor det tas inn krav om bl.a. stille side og krav til 
støy på uteoppholdsarealer. Disse kravene lar seg ikke gjennomføre for flystøy i 
flystøysonene, men passer for andre støykilder (veg, jernbane) hvor støyen er 
retningsbestemt. Flere eksempler på krav er angitt i retningslinjene under avsnittet om avvik 
fra anbefalingene.  
 
Det fremkommer videre i T-1442/2016 om avvik fra anbefalingene at i sentrumsområder i 
byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, hvor det er aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at 
kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det 
vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike 
avviksområder bør kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål. 
 
Flere utbyggingsprosjekter for boliger i sentrum ligger i rød sone for vegtrafikkstøy. 
Kommunen bør i denne forbindelse definere nærmere avvikssoner hvor det er aktuelt med 
høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging slik som nevnt 
ovenfor. Vi antar at det vil gjelde sentrumssonene og knutepunkter langs kollektivaksene 
mm, men neppe hele byutviklingsområdet. 
 
Fylkesmannen anmoder på denne bakgrunn kommunen om å definere egne avvikssoner og 
angi grensene for disse slik som beskrevet i T-1442/2016 pkt 3.2.1.  Retningslinjene for gul 
sone flystøy bør også omformes slik at den tilpasses reell støyutbredelse når det gjelder 
flystøy.  
 
Uteoppholdsareal 
Kommunen foreslår endringer i bestemmelsene for uteoppholdsareal. Det er i 
planbeskrivelsen vist til at det i bykjernen ikke lengre skal være mulig å løse hele kravet til 
felles uteoppholdsareal på takflater. Kun halvparten av det totale utearealet skal kunne 
etableres på takterrasser, mens den andre halvparten må være på bakkenivå. Samtidig 
åpnes det for muligheten til å benytte offentlige byrom for å løse krav til uteoppholdsareal 
innenfor bykjernen, under visse forutsetninger. Det foreslås også endringer i soneinndelingen 
som innebærer at arealkravet til uteoppholdsareal blir lavere i større deler av kommunen, 
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samtidig som kravene til uteopphold i øvrige deler av kommunen ved bygging av eneboliger 
er forenklet. 
 
Etter det Fylkesmannen kan se, er det også foreslått at tidligere krav til lekeplass i de ulike 
arealnormene erstattes med krav til felles uteoppholdsareal. Samtidig er det krav om at 
uteoppholdsarealet skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper, 
og det er stilt krav om at plassering av lekeplasser og angivelse av eierform skal fremgå av 
plankartet. Vi har i utgangspunktet ikke avgjørende innvendinger til de endringer som er 
foreslått, men ber kommunen beskrive virkninger av planforslaget på dette punktet. 
 
Når det gjelder foreslått endring hvor det åpnes for å benytte offentlige byrom for å løse krav 
til uteoppholdsareal innenfor bykjernen, ser Fylkesmannen at en slik løsning kan innebære 
noen fordeler når det gjelder attraktivitet og kvalitet på arealer. Vi ser også at dette medfører 
ønske om at kommunens utgifter knyttet til opparbeiding og vedlikehold av slike arealer til 
dels skal kunne kreves dekket av aktuelle utbyggere.  
 
Vi kan imidlertid ikke gå god for at den foreslåtte bestemmelsen har tilstrekkelig hjemmel i 
plan- og bygningsloven. Dette gjelder særlig spørsmålet om fastsetting av utbyggers bidrag 
som vilkår i byggetillatelse. Bygningsmyndighetenes adgang til å stille vilkår i tillatelser er 
begrenset. Vi stiller oss tvilende til at det f.eks. kan stilles som vilkår for å dispensere fra krav 
til leke- og uteoppholdsareal at det inngås avtale med kommunen om bidrag til opparbeiding 
og vedlikehold av slike arealer. 
 
For utbyggingsavtaler må vilkårene i plan- og bygningsloven § 17-3 være oppfylt, herunder at 
det er snakk om tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak og at kravet til 
forholdsmessighet er oppfylt. Dette vil kunne vurderes først ved detaljregulering, når en har 
oversikt over hvilke arealer den planlagte bebyggelsen får behov for. 
 
LNFR-områder 
Kapittelet med bestemmelser om LNFR-områder er etter Fylkesmannens vurdering 
unødvendig komplisert og burde vært mer sammenhengende framstilt. 
 
Etter vårt syn bør strukturen for planbestemmelsene i dette kapitelet følge strukturen i pbl. § 
11-7 nr. 5, og inndeles i underformålene a) rene LNFR-områder som er nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 
og b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11-11 nr. 2.  
Blant annet bør § 9.4.3 om spredt boligbygging og § 9.4.4, samt § 9.3.3 Sone 3, og 
fritidsbebyggelse skilles ut fra rene LNFR-områder med særlige hensyn til 
landbruk/kulturmiljø og friluftsliv/naturmiljø og underlegges et eget underkapittel for LNFR-
områder med spredt bebyggelse.  
 
Omtale av hensynssoner med tilhørende retningslinjer, som etter det vi kan se både omfatter 
areal avsatt i henhold til pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav a og b, bør komme avslutningsvis og etter 
bestemmelsene.   
 
I rene LNFR-områder åpner §§ 9.2 og 9.3.1 for at «Tiltak i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, som åpenbart ikke er i strid med landbruks-, natur-, frilufts- eller 
reindriftsinteresser, kan tillates». I tillegg åpner § 9.3.1 for unntak fra forbudet for tiltak for 
tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.  
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I områder avsatt til LNFR etter lovens § 11-7 nr. 5 bokstav a vil det kun være tillatt å oppføre 
bygninger og iverksette andre tiltak som er nødvendige for landbruk og reindrift. Det vil si at 
det ikke er tillatt med tiltak i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller friluftslivstiltak som 
omfattes av pbl § 1-6. Skal dette kunne gjøres må områdene legges ut som LNFR spredt 
utbygging i plankartet, og omfang og lokalisering fastsettes. Det er altså ikke anledning til å 
innføre spredt bebyggelse kun gjennom bestemmelse, men hvis det ikke er hensiktsmessig å 
framstille lokaliseringen på plankartet, har departementet akseptert at det blir angitt gårds- og 
bruksnummer (jf. referering til kart) på de tomtene/ eksisterende bygg det her gjelder.   
Kravet i § 11-11 nr. 2 om at formålet med bebyggelsen skal angis i planen, innebærer at en 
slik spesifisering normalt må foretas for å klargjøre hvilken form for spredt bebyggelse det 
skal åpnes for. Med fritidsbebyggelse sikter loven både til fritidsboliger og til «enkelttiltak 
knyttet til friluftsliv», jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 215. Det siste vil for eksempel kunne 
omfatte oppføring av turistforeningshytter, bruer og andre tiltak for å tilrettelegge området for 
friluftsliv. Dette gjelder også dersom eksisterende bebyggelse skal bli stående i tilfelle brann 
eller andre årsaker (jf. planbestemmelsen § 9.3.3 tredje ledd) som krever gjenoppbygging. 
Arealet må da legges ut som LNFR spredt utbygging i plankartet, og hvor det i bestemmelse 
presiseres at det med spredt utbygging kun menes eksisterende bebyggelse. 
 
Når det gjelder lokaliseringen, ivaretar de foreslåtte bestemmelsene til en viss grad lovens 
minimumskrav på dette punkt. Vi påpeker imidlertid at bestemmelsen om landbruksareal (§ 
9.4.3) må endres slik at det kommer tydelig frem at boligbygging på dyrkamark ikke tillates. 
Vi ber også om at det tas inn en bestemmelse om byggegrense mot dyrkamark som vilkår for 
utbygging.  
 
Videre bør også bestemmelsen som skal forhindre nedbygging av registrerte naturtyper og 
verdifulle lokaliteter for arter, og da særskilt fugler, presiseres.  
 
For å ivareta reindriftsinteressene anbefaler vi at kommunen har følgende ordlyd i 
bestemmelse til LNFR-områder og områder for LNFR-spredt:  
 

Bebyggelse og tiltak innenfor LNFR-områder og områder for LNFR-spredt skal ikke 
forekomme dersom disse er i konflikt med flytt- og trekkleier og oppsamlingsområder 
for rein.  

 
Om planens rettsvirkning - Forholdet mellom planer 
Det rettslige utgangspunktet her følger av pbl. § 1-5, andre ledd, som sier at ny plan går 
foran eldre plan for samme areal ved motstrid, med mindre annet er fastsatt i den nye 
planen.  
 
I dette planforslaget er det foreslått følgende bestemmelse om rettsvirkning i § 1.1.2: 
 

«Alle vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel 
2018- 2030», med unntak av følgende bestemmelser:  

 §§ 1.2 til og med 1.18  
 §§ 2 til og med 5  
 § 6.1 
 § 6.8  
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Slik Fylkesmannen leser dette fremstår det uklart hvorvidt kommunen med dette har ment å 
videreføre reguleringsplanene uendret og med forrang, eller om det er kommuneplanens 
bestemmelser som skal gis forrang i tråd med lovens utgangspunkt i § 1-5.  
 
Sett at kommunen legger til grunn det første bør slike områder underlegges hensynssone 
910, og evt. markeres som hvit i plankartet. 
 
For det tilfelle kommunen har ment at reguleringsplanene ikke skal videreføres uendret, og 
kommuneplanens bestemmelser skal gis forrang ved motstrid, må ordlyden i § 1.1.2 (sitat 
over) endres slik at dette fremgår tydeligere. Evt. at lovens utgangspunkt legges til grunn og 
ny plan går foran ved motstrid.  
 
Fylkesmannen ber derfor kommunen se nærmere på denne bestemmelsen, av hensyn til 
planens brukere. 
 
Unntak fra plankrav 
Forslaget til bestemmelser § 1.2 inneholder et krav om utarbeiding av reguleringsplan for alle 
bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Det er i § 1.2.1 gjort unntak fra plankravet for nærmere angitte tiltak innenfor områder avsatt 
til bebyggelse og anlegg. 
 
Plan- og bygningsloven § 11-10 nr. 1 sier at det bl.a. til formålet bebyggelse og anlegg i 
nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser om at 

 
 «mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om 
utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt». 

 
Det forutsettes i forarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 223) at adgangen til å gjøre 
unntak fra reguleringsplankrav gjelder; 
 

 «byggetiltak i eksisterende bebygde områder der den nye bebyggelsen kan innpasses i en 
bestående struktur, og at den nye bebyggelsen underordner seg bestående bygninger når det 
gjelder bygningshøyde, volum, grad av utnytting mv, samt at den nye bebyggelsen kan 
benytte seg av teknisk eksisterende infrastruktur og transportsystem. Loven forutsetter at det 
gis bestemmelser i planen som avklarer disse forholdene, og at dette er en forutsetning for å 
kunne nytte hjemmelen som grunnlag for å gi byggetillatelse. Dersom kravene her ikke 
oppfylles, vil det gjelde krav om reguleringsplan før utbygging». 

 
Kommunens forslag til bestemmelse er ikke avgrenset til å gjelde i eksisterende bebygde 
områder. Dette er ikke i tråd med det som er forutsatt i forarbeidene. Slik bestemmelsen 
fremstår, vil også første bygning i et område avsatt til bebyggelse og anlegg kunne tillates 
uten krav om reguleringsplan. Vi forutsetter at kommunen begrenser unntaket til 
eksisterende bebygde områder. 
 
Forarbeidene forutsetter videre at det gis bestemmelser i planen som avklarer forhold som 
bygningshøyde, volum, grad av utnytting mv. I og med at dette ikke er angitt i forslagets        
§ 1.2.1, forutsetter vi at bestemmelsene og retningslinjene i matrisen i del C skal gjelde. Det 
er der angitt formål, utnyttelsesgrad og gesims-/mønehøyde for ulike soner i kommunen. Vi 
mener i så fall at det bør fremgå av bestemmelsen at begrensningene i matrisen gjelder. 
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En henvisning til kommuneplanens bestemmelser for uteoppholdsareal bør også fremgå av 
bestemmelsen, i og med at det skal være gitt bestemmelser om uteareal for at det skal 
kunne gjøres unntak fra reguleringsplankravet.  
 
 
Planfaglige råd2 
 
Landbruk: 
 
Rønvikjordene 

Forutsetningene for kompromisset i 2011 er betydelig endret som følge av vedtaket om å 
flytte flyplassen i kommunen. Flyttingen gir rom for et nytt og stort byutviklingsområde der 
dagens sivile flyplass er. Fylkesmannen legger til grunn at vi skal bidra til at minst mulig 
dyrka og dyrkbar jord går tapt til andre formål.  
 
Det er mange fordeler med å opprettholde et bynært landbruk som vi ber kommunen ta med i 
sine vurderinger og endelige beslutning. For eksempel kan et bynært landbruk være med på 
å skape en økt attraksjonskraft for Bodø, bidra til en mer klimatilpasset by og bedre 
folkehelse. Fylkesmannen mener dette er en sjelden mulighet for kommunen å ta vare på 
noe av det unike ved byen, nemlig å ha et bynært landbruk og grøntområder så tett på 
bykjernen.   
 
Ut fra et jordvernshensyn, som siden 2011 er blitt vesentlig styrket, og de nye fremtidige 
arealene som blir ledige som følge av flyplassflyttingen, ber vi kommunen om å velge 
alternativ 3. Vi støtter altså full tilbakeføring av dagens arealbruk som vi mener kan forsvares 
av at forutsetningene er endret og at nasjonale føringer knyttet til jordvernet er blitt vesentlig 
styrket siden forrige arealplan ble vedtatt.  
 
Vi vil altså fraråde at alternativ 1 velges som er tilnærmet likt kompromisset fra 2011. 
Alternativ 2 mener vi har et bedre utgangspunkt, men vi mener i så fall om at område O2 bør 
tilbakeføres til LNFR hvis dette alternativet velges. Alternativ 2 kan også aksepteres ut fra 
kommunens ønske om reserveareal til offentlig formål (helse og omsorg). 
 
Merknader til enkelte områder/tiltak i konsekvensutredningen 
 

 Rønvik - Tiltak nr. 1. Hundelufting, Vågøynes 
Formålet med tiltaket er å legge til rette for sentrumsnært hundeluftingsområde på 
deler av gnr. 38/13.  
 
Omsøkt tiltak ligger i et LNFR-område med hensynsone landbruk i utkanten av 
Rønvikjordene. Selve tiltaket er på mange måter positivt, men vi vil anbefale at 
kommunen gjøre en revurdering om dette faktisk er det mest hensiktsmessige stedet 
å legge til rette for aktivitet og tiltak som kan være uheldig ut i fra et jordvernhensyn. 
Omtrent hele tiltaket være på dyrka mark. 
 

 
2 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i planleggingen, og anbefalinger i 
forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å foreta de endelige valgene.  
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Hvis kommunen velger å beholde tiltaket i planforslaget anbefaler vi at det ikke 
legges til rette for utbygging eller tiltak som vil kunne skade jorda. Vi minner om at 
nedbygging av matjord i all hovedsak er en irreversibel prosess. 

 
 Mørkved – 1 kombinert område Mørkved sør 

Området er i vedtatt områdereguleringsplan avsatt til forretning og tjenesteyting, 
næring og bolig.  
 
Med tanke på vedtaket i juni 2017 om å flytte eksisterende flyplass, er det kjent at det 
vil bli frigjort store arealområder til blant annet bolig og næringsformål. Vi vil derfor be 
kommunen om å revurdere dette tiltaket og om det faktiske er behov for ytterligere 
næringsareal på Mørkved sør. Selv om det er noe bebyggelse innenfor tiltaksområdet 
fra før, består området i all hovedsak av dyrka mark. 
 
I løpet av de siste årene har det blitt en nasjonal styrking av jordvernet. Stortinget 
vedtok i 2015 et strengere vern av matjord og skjerper målet for omdisponering av 
dyrka mark fra maksimalt 6000 til 4000 dekar. Denne målsettingen skal skje over tid 
og skal være nådd innen 2020. 

 
 Skjerstad og Misvær – Nr. 2 Campingplass, Vestvatn 

Omsøkt tiltak er i et LNFR-område og tenkt plassert på en skogteig som er kartlagt 
som dyrkbar jord. Områdene rundt har noe bebyggelse og består av en god del dyrka 
mark. 
 
Vi forstår at kommunen er positivt til å legge til rette for en campingplass i tilknytning 
til alpinanlegget og at dette kan skape flere arbeidsplasser i distriktene. I forbindelse 
med en etablering eller utbedring av adkomstvei til campingplassen støtter vi 
kommunens krav om reguleringsplan og rekkefølgebestemmelse. I og med at det 
finnes områder med dyrka mark omkring eiendommen er det viktig at man i den grad 
det lar seg gjøre, legger veien slik at den ikke vil berøre disse områdene. 
 
Vi vil også gjøre oppmerksom på at store deler av tiltaksområdet består av dyrkbar 
jord, da dette ikke er nevnt i konsekvensutredningen. Når det skal etableres et 
servicebygg på eiendommen ber vi derfor at det stilles krav om at dette etableres på 
nordvest-siden av området, der det ikke er kartlagt slike jordressurser. 
 

 Skjerstad og Misvær - Nr. 5 og 8 fritidsbebyggelse, Høgset  
Både H101 og H102 er i et område avsatt til spredt boligbebyggelse. Begge tiltakene 
ligger på skogteiger, og H101 grenser mot dyrka mark. 
 
I og med at det er aktiv jordbruksdrift i nærheten av begge tiltaksområdene vet vi av 
erfaring at dette kan utgjøre en potensiell konflikt mellom landbruk og 
fritidsbebyggelse. Dette er blant annet knyttet til støy, lukt og husdyrhold. H101 
grenser mot dyrka mark og det er viktig at det tas hensyn til at en eventuell 
fritidsboligutbygging og adkomstvei ikke går på bekostning eller berører denne jorda.  
 
Vi ber kommunen revurdere om det er nødvendig å ta med begge forslagene. Vi 
foreslår at kommunen tar ut H101 og kun tar med H102, både for å sikre at dyrka 
mark i randsonen ikke blir berørt, og at dette vil kunne skape en mer naturlig avstand 
til landbruksdriften rundt.  
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Reindrift: 
 
Hensynssone reindrift 
Kommunen har laget et eget temakart «elg og rein» som viser trekkleier for elg, trekkleier for 
rein og oppsamlingsområde for rein. Flyttleier for rein er ikke med på temakartet. 
 
Slik oversendt kart er illustrert er dette heller ikke hensynssoner etter kartforskriften. 
Hensynssone reindrift skal markeres med skråstilt skravur og med kode 520.  Verken 
temakart eller hensynssonekart er i seg selv juridisk bindende, men gjennom 
lokaliseringsbestemmelsene kan disse indirekte gjøres bindende. 
 
Når det gjelder hensynssone reindrift, har vi anbefalt kommunen å gå i dialog med 
reinbeitedistriktene for å kartlegge de mest verdifulle områdene som kommunen bør være 
oppmerksom på og beskytte disse med hensynssoner. Det er ikke gjort, men kommunen har 
kopiert reindriftas arealbrukskart for temaene trekklei og oppsamlingsområder. Det er ikke 
noe i veien for at kommunen gjør dette, men da bør også flyttleier være med. Kommunen må 
imidlertid være oppmerksom på at reindriftas arealbrukskart fremover vil bli oppdatert med 
jevne mellomrom, og da vil kommunens hensynssoner kunne bli i utakt med de oppdaterte 
digitale reindriftskartene.  
 
Merknader til enkelte områder 
 

 H121 Opplia 
Området er en del av reindriftas vinterbeiter og høstbeiter. Det er relativt lite 
utbygging i området. Vi stiller spørsmålstegn ved behovet for flere fritidsboligområder, 
da kommunen har store arealer avsatt til fritidsboliger fra før både i denne delen av 
kommunen og i kommunen forøvrig.  
 
Se for øvrig Miljøvernavdelingas fraråding under av hensyn til områdets geologiske 
verdi og landskapet som sådan.  

 
 Naurstad - Båndlegging for regulering 

Kommunen har båndlagt et større område på Naurstad for regulering. I forbindelse 
med oppstart for reguleringsplan for Ilstad aktivitetspark på Tverlandet frarådet vi 
22.09.2017 at arbeidet med reguleringsplanen ble videreført. Dette av hensyn til 
reindriftas flyttlei og beiteområdene rundt Kvitbergmyran. Videre påpekte vi at 
lokalisering av store anlegg for motorsport, blant annet nasjonalt gokartanlegg, er 
tiltak som primært bør skje på arealer avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. 
Dette fordi en arealavklaring på kommune-plannivå i større grad vil bidra til at reelle 
og aktuelle alternativer til lokalisering blir vurdert.  
Ved å båndlegge området på Naurstad for regulering får man i realiteten ikke vurdert 
alternative lokaliseringer av et slikt motorsportanlegg, og man skyver eventuelle 
arealkonflikter ned på reguleringsplannivå. Dette mener vi er svært uheldig. Ved en 
eventuell 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel, ber vi kommunen utrede 
flere alternative mulige arealer for lokalisering av motorsportanlegg.   
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Forslag til endringer i planbestemmelser og retningslinjer 
 

 § 1.2.1 Unntak fra plankrav 
Det åpnes for bygging av inntil 4 enheter uten plankrav, med mindre tiltaket kommer i 
konflikt med en rekke nevnte interesser. Blant disse interessene er ikke reindrift 
nevnt.  Vi forventer at kommunen tar inn at det ikke skal tillates tiltak som er i konflikt 
med vesentlige reindriftsinteresser. 

 
 § 5.3.3 Utforming 

Under bestemmelser om utforming kommer det også retningslinjer for lokalisering. 
Disse bør flyttes under hovedbestemmelse 5.3 eller under lokaliseringsbestemmelser 
5.3.1. 

 
Miljøvern: 
 
Merknader til enkelte områder 
 

 H121- Opplia  
Den nordøstlige halvdelen av feltet ligger innenfor en viktig kvartærgeologisk 
forekomst av «Breelv- og bresjøavsetninger og former» Dette er en større, velutviklet 
og godt markert strandterrasse, og er verneverdig og av stor faglig interesse (Fjalstad 
& Møller. 1987). Høyden tilsvarer marin grense i området, og sannsynligvis har selve 
breen ligget like innenfor da terrassen ble dannet. Det avgrensede kvartærgeologiske 
området bør vernes mot videre inngrep, og da særskilt sett i sammenheng med at 
deler av lokaliteten på Angermoen er berørt av tidligere masseuttak. 
 
Fylkesmannen fraråder av hensyn til områdets geologiske verdi og landskap 
avsetting av fritidsboligområde H121. Det bør videre følges opp i 
lokaliseringsbestemmelsene til det nåværende LNFR-området med spredt 
boligbebyggelse at det for dette naturområdet ikke bør tillates oppført boliger. 
 

 H11- Alsos/Solvoll 
Avgrensningen av fritidsboligområdet i øst bør av hensyn til friluftslivsinteressene skje 
mot etablert vei til H9. 
 

 BKT1- Bratten  
Kommunen har avsatt ett område for sjødeponi for rene leirmasser i sjø mellom 
Bratten og Toftbøen, jf § 5.8.2 Område for lagring av masser. Det stilles krav til 
reguleringsplan. Av KU-katalogen fremgår at deponeringen har til hensikt å dekke til 
et gammelt deponiområde på sjøbunnen. Deponering av leirmasser i sjødeponi slik 
som beskrevet krever tillatelse etter forurensningsloven. Eventuell deponering av 
gravemasser som faller inn under avfallsdefinisjonen i forurensningsloven § 27 må 
også ha samtykke ved enkeltvedtak etter § 32 andre ledd fra Miljødirektoratet. Vi 
antar at dette vil bli aktualisert i forbindelse med en reguleringsplanprosess, og gjør 
oppmerksom på at det likevel er usikkert om det vil bli gitt tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 
Deponering i sjø er et utfordrende og omstridt tema. Fylkesmannen har svært 
begrenset kunnskap om verdiene innenfor det aktuelle deponiområdet, og 
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konsekvensutredningen framskaffer i liten grad ny og relevant informasjon om det her 
aktuelle området. Manglende kunnskap om verdier i fjordsystemet gjør det vanskelig 
med en god og beslutningsrelevant vurdering. Grundige forundersøkelser er i så 
måte viktig for å kunne si om et område egner seg som sjødeponi, og for å kunne 
stille riktige krav i en tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 22. 
 
Sjødeponiet vil ligge på ca. kote -70. I saltvann klumper partiklene seg sammen til 
større enheter som raskt faller til bunns. Deponeringen vil kunne endre substratet på 
havbunnen på deponeringsområdene, noe som igjen vil kunne endre 
bunndyrfaunaen. Tilførselen av finpartikulært materiale som oppstår under 
deponering av steinmaterialet vil fordele seg i vannsøylen, og både torskelarver og 
filtrerende organismer som kaldtvannskoraller er følsomme for belasting med slike 
fine iblandet evt. spisse partikler (svevestoffer). Det er først og fremst 
anleggsperioden som vil ha negativ virkning på gytefeltene for kysttorsk.  
 
Det bør stilles krav om reguleringsplan, og hvor det som en del av 
kunnskapsgrunnlaget innhentes strømmålinger og bunnprøver fra flere stasjoner i de 
aktuelle områdene for analyse med tanke på polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH-16), finstoff (sedimentstørrelse < 63μm), totalt organisk karbon (TOC) og 
bløtbunnsfauna..   

 
Forslag til endringer i planbestemmelser og retningslinjer 
 
Barn og unges interesser 
Bestemmelsen i § 1.18 sier at barn og unges interesser skal synliggjøres i planleggingen, og 
det er vist til rikspolitiske retningslinjer om barn og unges interesser i planleggingen og 
temaveileder T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. 
 
Fylkesmannen er klar over at bestemmelsen er uendret i forhold til gjeldende plan, men vil 
likevel oppfordre kommunen om å vurdere ordlyden. Det er ikke tilstrekkelig at barn og unges 
interesser synliggjøres i planleggingen. Barn og unges interesser skal ivaretas, og barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn. 
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Kartteknisk 
 
Det foreliggende plandokumentet er noe uoversiktlig framstilt, da nye byggeområder 
benevnes forskjellig i konsekvensutredningen og i plankartet. Videre er det ikke i plankartet 
påført kjennenummer for områder avsatt til flere av underformålene av bebyggelse og 
anlegg. Dette bør rettes opp før første gangs behandling av planen.  
 
Hensynssone kan med fordel trekkes ut av pdf-plankart i egne dokument for bedre lesbarhet, 
men i det digitale plankartet, som legges inn i planregister, må hensynssone være del av 
plankartet. De digitale planregistrene bukes av blant annet av NordlandsAtlas for å fremstille 
kommunenes planer. For at hensynssonene skal vises i slike planportaler, må 
hensynssonene være en del av det digitale plankartet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Hill-Marta Solberg  
 Cathrine Hoff Mikalsen 
 seniorrådgiver 
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Svar på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2018 – 2030 
 
Husbanken mener dette er et godt gjennomarbeidet planforslag. Vi vil knytte noen kommentarer til 
enkelte føringer i planen ut fra vårt ståsted. 
 
 
§ 1.5 Innholdet i utbyggingsavtaler  

En utbyggingsavtale er også et verktøy for kommunen til å påvirke en variert miks av størrelser og 
prisnivå på boligene. En god kommunal boligpolitikk skal sikre tilstrekkelig med boliger for alle lag 
av befolkningen, også vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken anbefaler at kommunen 
benytter utbyggingsavtaler til å sikre dette. 
 
 
§ 1.15 Universell utforming og tilgjengelighet  

Formålsparagrafen i Teknisk forskrift (TEK) fremholder at universell utforming skal være et 
gjennomgående prinsipp i alle tiltak som planlegges, prosjekteres og utføres. Blant annet skal 
gangatkomst til bygning med boenhet være trinnfri, kun ved bygging i bratt terreng kan dette 
prinsippet fravikes. Også for leilighetsbygg med tre etasjer eller høyere der det er krav til heis, er 
det krav til universell utforming.  
 
I et samfunn med en økende andel eldre med dårligere mobilitet, vil også omsorgssektoren settes 
under press. De fleste eldre foretrekker å bo hjemme så lenge som mulig, og det er regjeringens 
mål at flest mulig er selvhjulpne i eget hjem. Egnede og tilgjengelige boliger gjør det lettere å klare 
seg selv, det legger til rette for hjemmetjenester når det blir nødvendig, og bidrar til å avlaste 
omsorgssektoren. 
 
Det virker derfor passivt når kravene i arealplanen spesifiseres slik det er gjort, spesielt når 
lovkravene i Teknisk forskrift går ut over kommunens målsettinger.  
 
 
§ 1.17 Folkehelse  

Husbanken mener det er viktig at boligplanlegging og- utvikling skjer i et folkehelseperspektiv. 
Gode boliger og bomiljø kan bidra til å bedre helseutviklingen i befolkningen. 
 
 
§ 3.3.2 Sykkelparkering  

Husbanken støtter kravet til at det avsettes arealer for rengjøring og service av sykler slik det er 
skissert i alternativet. 
 
 



 Vår dato Vår referanse Side 2 av 2 
 18.01.2018 2018/2228 1 
  008 

§ 3.4 Parkering for bolig- og fritidsbebyggelse  

Bildeling blir mer vanlig, spesielt i urbane strøk med fortetting og konsentrert boligetablering. 
Husbanken støtter prinsippet med redusert parkeringskrav ved bildeling, og bedre lademuligheter 
som skissert i alternativet. 
 
 
§ 5.1.1 Energiløsning  

Fjernvarme som erstatning for eksisterende oljekjeler er et godt tiltak for å få ned klimagassutslipp, 
men for nye bygg med passivhus- kvalitet eller bedre og med begrenset oppvarmingsbehov, så 
kan nærvarmeløsninger med jord- og sjøvarmepumpe uten utslipp være både økonomisk og 
klimavennlig bedre. Med tilknytningsplikt til fjernvarme så kan kostnadene for dette hindre mer 
energivennlige løsninger. Bestemmelsen åpner for unntak fra tilknytningsplikten, men gir ingen 
direkte insentiver for mer energivennlige byggemetoder.  
 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Arvid Olsen 
Rådgiver 
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Bodø kommune - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens 
arealdel 2018-2030 - Uttalelse fra Avinor 
 
Vi viser til Deres brev av 09.11.2017 vedrørende høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2018-2030. 
Avinor har fått utsatt svarfristen til Bodø kommune til 18.01.2018.  
 
 
1. Innledning 
 
Bodø lufthavn er fra 01.08.2016 sertifisert i henhold til EU/EASA sitt regelverk. Dette gjelder både 
infrastruktur og operasjonelt ansvar. Utformingskravene i EU-regelverket er nedfelt i European 
Aviation Safety Agency (EASA) 2015, Annex to ED Decision 2015/001/R – Certification 
Specifications and Guidance Material for Aerodromes (CS-ADR-DSN). 
 
 
2. Lufthavnarealer for ny rullebane 
 
Planene for ny lufthavn i Bodø lokaliserer den nye rullebanen om lag 900 meter sørvest for dagens 
bane. Den nye rullebanen vil bli vridd litt i forhold til dagens rullebane. Foreløpige skisser antyder 
en banehøyde på omlag 7 meter over havet (moh), dvs. ca. 6 meter lavere enn dagens rullebane. 
 
Vi vurderer ut i fra forslag til arealplan, datert 07.11.2017, at det er avsatt tilstrekkelige arealer, 
både på land og i sjøen, for den fremtidige nye rullebanen. 
 
 
3. Restriksjonsplan for nye Bodø lufthavn 
 
Etter det vi kan se av høringsdokumentene er dagens rullebane med tilhørende restriksjonsplan 
med høyderestriksjonsflater/hinderflater samt byggerestriksjonskart (BRA-kart) for 
flynavigasjonsanleggene lagt inn på temakart 13, oppdatert 15.09.2014. 
For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene/hinderflatene for den fremtidige rullebanen også 
legges inn som et eget juridisk bindende temakart (hensynssone) til kommuneplanens arealdel, jf. 
EASA-krav CS ADR-DSN.H (obstacle limitation surfaces) og CS ADR-DSN.J.480 (precision 
approach runways) gjeldende fra 01.09.2015. 
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I vedlegg 1 følger restriksjonsplan med høyderestriksjonsflater/hinderflater for den nye rullebanen i 
Bodø basert på foreløpige skisser av prosjektet. Til orientering vil horisontalflaten (hinderflate) 
rundt den nye rullebanen ligge på ca. kote 52 moh da denne blir liggende lavere i terrenget enn 
dagens rullebane. Det medfører at nye høyhusprosjekter i Bodø sentrum må legge til grunn en 
maksimalhøyde på kote 52 moh, og ikke 58,3 moh som er kotehøyden for horisontalflaten til 
dagens rullebane.  Vi viser til referat av 07.11.2017 fra møte den 31.10.2017 mellom Avinor og 
Bodø kommune v/Byplan. 
 
Krav om utarbeidelse av byggerestriksjonskart for flynavigasjonsanlegg og gjennomføring av 
radiotekniske vurderinger er hjemlet i § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste (BSL G 6-1 vedtatt 27.06.2011). 
 
Avinor foreslår følgende justering av § 5.1.2 og § 11.6 i bestemmelser og retningslinjer: 
 

§ 5.1.2  Krav til sikkerhet vedr. flyplassen (rundt dagens og fremtidig rullebane) 
 
Før oppføring av bygninger som kan komme i strid med 
høyderestriksjonsflater/byggerestriksjonsflater i juridisk bindende temakart for 
sikkerhetskrav knyttet til flyplassen (dagens og fremtidig rullebane), skal Avinor/Avinor 
Flysikring AS forelegges sakene. Dette gjelder avklaringer med hensyn til hinderflater rundt 
rullebanene samt behov for radiotekniske vurderinger av ny bebyggelse/anlegg. Vegetasjon 
skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av 
Avinor. Bruk av byggekraner i sentrum og i byutviklingsområdet øst og nord for flyplassen 
krever særskilt godkjenning av Avinor. 
I påvente av regulering av ny rullebane gjelder en maksimalhøyde på kote 52,0 moh for 
Bodø sentrum og nærområdene rundt.  
Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt 
lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. 
 
Retningslinje 
Det er Avinor som vurderer og godkjenner bygg/anlegg som bryter med 
høyderestriksjonsflater/hinderflater rundt rullebanene i temakartene. I den forbindelse må 
det søkes Luftfartstilsynet om forhåndsgodkjenning av tiltakene. Tiltakshaver (utbygger) må 
rette søknaden til Luftfartstilsynet og sende den via Avinor for påtegning. I forbindelse med 
søknad om forhåndsgodkjenning vil det være aktuelt at tiltakshaver innhenter (bekoster) 
risikoanalyse med hensyn til flysikkerheten. 
Det er Avinor Flysikring AS som gjennomfører og godkjenner alle radiotekniske vurderinger 
der bygg/anlegg og byggekraner overstiger/bryter byggerestriksjonsflater rundt 
flynavigasjonsanleggene rundt flynavigasjonsanleggene. Radiotekniske vurderinger av 
bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger). 
Bestilling skal sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
Med bestillingen/søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, 
materialvalg, plassering og fasaderetning. 

 
§ 11.6  Hinderflater og byggeforbudssone rundt flyplass (H130) 
 
Bestemmelser til juridisk bindende restriksjonsplan (hinderflater flyplass) og 
byggerestriksjonskart (byggerestriksjonsflater flynavigasjonsanlegg) er gitt i § 5.1.2. 
 
I hensynssone H130 Byggeforbud rundt flyplass kan det ikke igangsettes tiltak av noen art 
uten at det er godkjent av flyplassmyndighetene og kommunen. I hovedsak er alle tiltak 
forbudt frem til nye flyplassplaner er godkjent. 
 

mailto:post@avinor.no
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Retningslinje 
Inntil ny rullebane er satt i drift vil temakart for hinderflater rundt både dagens og fremtidig 
ny rullebane gjelde. 

 
En brukerveiledning for hvordan byggerestriksjonskart skal leses finnes på følgende side: 
https://avinor.no/globalassets/_konsern/miljo-lokal/bra-kart/bra_brukerveiledning_1-2.pdf 
Dersom man i en plan- eller byggesak er usikker på bruken av byggerestiksjonskartet, bes man 
kontakte Avinor Flysikring AS. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
 
 
4. Turbulensvurderinger 
 
Etablering av ny bebyggelse/anlegg i nærområdene til Bodø lufthavn kan skape uønsket turbulens, 
som vil være uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av bygningsmassen vil 
være avgjørende med hensyn til turbulenspåvirkning. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og 
de vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg m.v. ikke kan ha en høyde over 
eksisterende terreng der bygget ønskes lokalisert som er større enn 1/35 av avstanden til 
rullebanens senterlinje/baneende. Dersom denne høyden overskrides må konstruksjonen/bygget 
vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en vindstrømsanalyse. En slik vurdering vil 
ta hensyn til bygningsgeometri, lokale vindforhold (vindretning og styrke, samt turbulensintensitet), 
vanlig banebruk, hvor på rullebanen turbulens kan inntreffe, hvilke flytyper som kan bli påvirket, 
hvilken fase i avgang/landing blir påvirket, hvor ofte problemet kan oppstå, risiko for personell og 
materiell etc. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i kommuneplanens arealdel, jf. EASA-krav GM1 
ADR-DSN.B.015(b): 
 

Turbulensvurderinger ved Bodø lufthavn 
Større bygg, massedeponier, snødeponier eller andre anlegg, skal ha en høyde over 
eksisterende terreng der bygg/anlegg m.v. ønskes plassert som er mindre enn 1/35 av 
avstanden til rullebanens senterlinje. Dersom dette ikke kan oppfylles, må tiltakshaver 
(utbygger) varsle og informere Avinor om prosjektets beliggenhet, høyde, utstrekning og 
oversende tegningsunderlag. Avinor vil gjøre en overordnet vurdering av mulige turbulens-
effekter for operasjoner med luftfartøy på lufthavnen.  
Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert strømningsanalyse, må 
utbygger besørge og bekoste slik utredning av turbulensforhold fra godkjent leverandør, 
som grunnlag for en eventuell dispensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. 
Dispensasjonssøknad skal sendes via Avinor for kommentar. 

 
 
5. Fare for kollisjon mellom fly og fugl 
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl, jf. ICAO Annex 14, volume I, punkt 9.4. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko 
for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt «birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et 
minimum. Denne faren er mest kritisk ved avganger. 
 
Søppelfyllinger og andre avfallsdeponier kan, avhengig av type deponi/fylling, trekke til seg fugl. 
Som følge av dette, har KLIF (tidligere SFT) utarbeidet retningslinjer der det kreves minimum 7 km 

https://avinor.no/globalassets/_konsern/miljo-lokal/bra-kart/bra_brukerveiledning_1-2.pdf
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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avstand mellom en flyplass og nærmeste søppel- og avfallsdeponi. I kommunedelplanen bør det 
derfor ikke tillates nye søppelfyllinger/avfallsdeponi nærmere lufthavnen enn 7 km. 
 
 
6. Ny forskrift vedrørende modellfly/droner 
 
Avinor vil orientere om ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv av 30.11.2015, 
hjemlet i luftfartsloven. Forskriften trådte ikraft fra 01.01.2016 og gjelder for all flyging med 
modellfly eller luftfartøy som ikke har fører om bord, såkalte droner. Avinor vil særlig nevne § 7 
tredje ledd om at det ikke er tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn uten tillatelse 
fra lokal lufttrafikktjeneste. 
 
 
7. Flystøysoner 
 
Etter det vi kan se er ikke støysonekartet, temakart 3, oppdatert med de siste 
flystøysoneberegningene. De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 
– 2026 og er beregnet av SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om 
behandling av støy i arealplanlegging. Det nyeste flystøysonekartet er en kombinasjon av 
eksisterende rullebane og en planlagt fremtidig rullebane sørvest for dagens (alternativ 1), og 
følger i vedlegg 2.  
Hovedformålet med retningslinje T-1442 og gjeldende retningslinje T-1442/2016 er å gi 
kommunene grunnlag for å innarbeide flystøysonegrensene i sine kommune- og reguleringsplaner, 
for derved å minimalisere de problemer som flystøy kan medføre. 
Retningslinjen innebærer en forventning fra statlige myndigheter om at kommunenes 
arealplanlegging skal legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyplager. 
I retningslinje T-1442/2016 punkt 2.2.1 gjelder følgende kriterier for støysonene: 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 
I henhold til retningslinjen er anbefalt støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk 
ved flyplass satt til Lden 52 dB. Veilederen til retningslinjen beskriver denne grensen som streng og 
brukes ved planlegging for ny regulering og bygging av nye bygninger med støyfølsomt 
bruksformål. 
 
Avinor ber om at det nyeste flystøysonekartet for perioden 2015 – 2026 benyttes i temakart 3 til 
kommuneplanens arealdel. Flystøysonene vises som henholdsvis H210 (rød) og H220 (gul) på 
arealdelen med tilhørende bestemmelser.  
Flystøysonekartet vil bli ettersendt Bodø kommune i sosi-format. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Jan Ivar Lunde 
Seksjonsleder 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nordland 
Vedlegg 2 
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Restriksjonsplan, ny rullebane
Bodø lufthavn

Dato:

Koordinatsystem:

Tegning nr: ENBO-P-08 - ny rullebane

UTM 33

14.04.2016 1:25000Målestokk:

Koter for maksimal byggehøyde (m.o.h.) i
rullebanens inn-, utflygings- og sirklingsflater

Terreng som bryter rullebanens, inn-, utflygings-
og sirklingsflater

Produsert for å tilfredsstille BSL-E 3-2

DIMENSJONERENDE ELEMENT

Rullebaneklassifisering

BANE ID.      REF.KODE       VISUELL/INSTRUMENT

Banedistanser:

BANE ID.      TORA            ASDA         TODA           LDA

RWY08

RWY26

RWY08

RWY26

3000 3000 3300 2850

3000 3000 3300 2850

4E Presisjonsinnflygning kat. I

Presisjonsinnflygning kat. I4E

Vedlegg 1
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Bodø kommune 
postmottak@bodo.kommune.no 
          Bodø, 18. januar 2018 
 

Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel 2018-2030 jf saksnr 2017/16846 
 
Vi viser til Bodø kommunes høring av kommuneplanens arealdel 2018-2013. Jordvern Nordland har 
fått utsatt frist til å komme med innspill til 18. januar, jf e-post fra Marianne Siiri 2. januar. 
 
Matjord trues av nedbygging i Bodø som andre steder. Jordvern Nordland er opptatt av at matjord 
som en ikke-fornybar ressurs må vernes. Det er viktig å ta vare på dyrka og dyrkbar jord for å sikre 
grunnlaget for matproduksjon nå og i framtida. Landbruksarealet i Norge utgjør bare 3% av landarea-
let, et tall som er synkende. I 1950 var tilsvarende tall 5%. Landbruksproduksjonen i Norge har fram 
til de siste årene vært stabil til tross for at antallet landbruksforetak synker. Nå ser vi imidlertid at 
landbruksproduksjonen er synkende. Vi har en selvforsyningsgrad for mat på bare 40%. Samtidig som 
Stortinget har fastsatt målsettinger for økt matproduksjon på norske ressurser, ser vi at den norske 
landbruksproduksjonen går ned og i økende grad baseres på utenlandske råvarer. I Stortingets jord-
vernstrategi fra 2015 er kravet til jordvern innskjerpet.  
 
Vi har følgende kommentarer til Bodø kommunes utkast til arealplan 2018-2030: 
 

Generelt 
Jordvern Nordland mener at nedbygging av dyrka og dyrkbar jord ikke skal tillates. 
 

Kommentarer til de enkelte punktene i Planbeskrivelsen 
 
4.9 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
Det er positivt at viktige landbruksområder i forslaget skjermes gjennom hensynssoner, og også at 
det finnes en målsetting om at dyrka jord ikke skal omdisponeres til utbyggingsformål utenfor byut-
viklingsområdet. 
 
4.4 Rønvikjordene 
Det er beskrevet tre alternativer for endring av status for arealer som er omdisponert til offentlig el-
ler privat tjenesteyting og næringsareal.  
 
Jordvern Nordland anser det viktig å tilbakeføre så mye som mulig av Rønvikjordene fra andre for-
mål til LNFR for å legge til rette for matproduksjon nå og i framtida, og ønsker derfor alternativ 3. 
 
Vi viser til fylkesplan for Nordland 2013-2025, som sier at avsatte byggeområder bør fortettes eller 
omdisponeres til annen bruk før dyrka jord eller reinbeiteområder omdisponeres. Nå bør Bodø kom-
mune gripe muligheten til å tilbakestille omdisponerte landbruksarealer til LNFR. I påvente av nye 
arealer for tjenesteyting og næring på flyplassområdet bør andre områder avsatt til bygging fortettes 
slik fylkesplanen legger opp til. 
 
Vi vil advare mot tendensen vi har sett i en årrekke, der Rønvikjordene stykkes opp i mindre biter 
som brukes til andre formål, og der man stadig velger å se bort fra den store ressursen jordene  
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representerer som matjord. Vi viser til Fylkesmannens Strategiske plan for jordvern i Nordland 2016-
2020, som peker på kommunens ansvar for å sikre dyrka og dyrkbar jord som et langsiktig ressurs-
grunnlag for matproduksjon i Nordland. 
 

De enkelte punktene i Bestemmelser og retningslinjer 
 
§1.11 Bevaring av matjord i utbyggingsområder 
Det er positivt at kommunen har regler for bevaring av matjord.  
 
Her viser vi til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (juni 2015) som sier at 
kommunene sammen med fylkeskommunen skal sikre viktige jordbruksområder og legge til rette for 
nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal iden-
titet og utnyttelse av bioenergi. Det innebærer å følge opp jordvern aktivt i alle arealplanprosesser og 
andre prosesser som innebærer endret arealbruk, og unngå dispensasjoner fra plan.  
 
§9.2 LNFR-områder som ikke inngår i hensynssone friluftsliv/naturmiljø eller nesynssone land-
bruk/miljø 
 
Foreslåtte retningslinjer sier at kommunen vil innføre en mindre streng dispensasjonspraksis enn i 
områdene som inngår i hensynssoner. Dispensasjon kan gis så fremt det ikke er i konflikt med vesent-
lige landbruks-, natur-, frilufts- eller reindriftsinteresser. 
 
Ordlyden åpner for bolig- nærings- eller fritidsbebyggelse på dyrkamark. At det skal foreligge vesent-
lige LNFR-interesser for at en søknad om dispensasjon skal bli avslått, uthuler vernet av dyrkamark 
spesielt når det ikke er beskrevet hva som ligger i «vesentlige LNFR-interesser». I retningslinjen må 
det tydelig framgå hva slags arealer det kan dispenseres på. Det bør ikke åpnes for dispensasjon på 
dyrkamark.  
 
Vi minner om at tapet av dyrka mark i Nordland i de senere år har vært større enn resultatmålet i 
Strategisk plan for jordvern i Nordland (2016), så her er det all grunn til å være oppmerksom. 
 
§9.4.3 LNFR – spredt boligbygging 
I forslaget til arealplan er det avsatt områder til spredt boligbygging i LNFR-områder på Kjerringøy, i 
deler av Skjerstad, på Straumøya, Evjen, Gillesvåg/Koddvåg og Børelv.  
 
Et av kriteriene som må være oppfylt er at boligen ikke må komme i konflikt med vesentlige land-
bruks-, reindrifts-, natur-, kulturvern- eller friluftsinteresser.  
 
Vi mener at boligbygging ikke bør tillates på dyrka eller dyrkbar mark. Viser til kommentaren på §9.2 
om vesentlighetsmomentet. 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet videre! 
 
 
 
For Jordvern Nordland, 
 
Anne Marit Benjaminsen 
styreleder 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018‐2030 

På vegne av Andreassen Rederi ANS, Nyholmen Eiendom AS, Dahl Fiskeri A/S og Bodø Notbøteri eiendom AS 

sender UNO design & arkitektur as et innspill på Kommuneplanens arealdel 2018‐2030 og viser til blant annet 

rapport fra ISOCARP nylig utarbeidet for Bodø kommune November 17. 

 

 

Bilde: UNO design & arkitektur as 

 

 

 

 

Storgata 28,Postboks 445 ,8001 Bodø 

Telefon: 91 55 52 84 unni@unodesigns.no 
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Innspillet gjelder primært for eiendommene på Burøya omfattet av Sone 38.01, 38.03, 38.09 i Kommuneplanens 

arealdel og som er avsatt til formålet ‘Næringsbebyggelse nåværende’.  

Innspillet er en anmodning om å gjøre en større helhetlig vurdering og analyse av samspillet mellom 

Kommuneplanarbeidet for Ny By Ny Flyplass med blant annet den nye planlagte moderne havn og dette forslag 

til Kommuneplanens arealdel – spesielt med tanke på mulige transformasjoner i Indre og Ytre havn. Dette 

gjelder primært med tanke på en utvikling i framtiden fra tungindustri til kombinert industri, næring, hotell og 

boliger samt grønne lunger og forbindelseslinjer med bærekraftige energiriktige løsninger. Intensjonen fra eieres 

side er å legge til rette for en industriell framtidsrettet utvikling med marin teknologi i utgangspunktet, men også 

med en mulighet til å implementere andre formål, tenke fortetting, kompakt byutvikling og sonedeling slik at 

Burøya kan framstå som en mer moderne og tilpasset bydel. 

 

Burøya har i årtier vært knyttet til marin industri og verdikjeder med viktige virksomheter i Bodøs næringsliv. I de 

senere år har det skjedd en endring i eksisterende virksomheter knyttet til fiskeri/ fiskeforedling, samt 

produksjonsindustri (RAPP) til utflytting, salg og nedtrapping av anleggene. 
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Dahl Fiskeri A/S                      Andreassen Rederi ANS 

Dahl Fiskeri A/S og Andressen Rederi ANS driver fortatt sine virksomheter, men på en annen måte enn tidligere. 

De eier fortsatt bygningsmassen i tillegg til at Nyholmen Eiendom AS nylig har kjøpt eiendommene til RAPP 

marine AS. Disse arealene er pr i dag tomme, og ny eier er i gang med å rydde ut gammelt inventar. Lokalene er 

store, og pr i dag  egnet til tilsvarende drift som tidligere, men bygningsmassen vil i framtiden kreve omfattende 

renovering og oppgradering. Dette gjelder også store deler av bygningsmassen for Bodø Notbøteri Eiendom AS. 

Pr i dag står 13000 m2 ledig bygningsmasse og kun 1/4 del er i bruk av egne virksomheter.  

 

    

Nyholmen Eiendom as og Andreassen Rederi ANS                                       Bodø Notbøteri Eiendom as mot sørøst 

 

Andreassen rederi ANS eier: Gnr/ Bnr: 138/  2896, 3616, 3657,3658, 3770, 3931, 3955 

Nyholmen Eiendom AS (Rapp): Gnr/ Bnr: 138/ 1421, 1868, 3620 

Bodø Notbøteri Eiendom AS: Gnr/ Bnr: 138/ 461, 590, 1635, 2426, 4343, 4345, 4362, 4523, 4632 

Til sammen eier disse eiere nesten 60 mål tomt på Burøya, hovedsakelig vendt mot Bodøs eksisterende sentrum 

og med havnefront mot sørvest og nordvest mot Lille Hjertøy 
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Kommunen skriver i Planprogrammet for KPA 2018‐2030 (utdrag fra Kommuneplanens arealdel) 

4 INNHOLDET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

4.1 Innledning Bodø kommune skal ha en bærekraftig areal‐ og transportplanlegging som fastsetter grunnlaget for 

utvikling av en miljøvennlig by og framtidsrettede transportsystemer. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt 

langsiktige strategier for arealpolitikken i Bodø som kommuneplanens arealdel skal konkretisere. 

Arealpolitikken gir føringer for bruk og vern av de fysiske omgivelsene våre. Beslutninger om arealbruk må være 

langsiktige og forutsigbare for befolkningen og næringslivet. Kommunens arealpolitikk skal gjenspeile statlige og 

regionale føringer og vedtak, men samtidig skal kommuneplanen gi Bodø kommune sin retning for arealbruken. 

Arealbruken styres gjennom plan‐ og bygningsloven der kommunen har planmyndigheten. Statlige og regionale 

myndigheter har gjennom regionale planer, særlover og av hensyn til vesentlige statlige og regionale interesser, 

muligheter til å stoppe kommunens beslutninger om arealbruk. Kommunenes arealpolitikk må derfor utformes i 

samspillet mellom myndigheter, grunneiere, befolkningen og næringslivet. Åpne og inkluderende 

planprosesser er viktig for å få til et konstruktivt samspill mellom berørte parter i utforming av arealpolitikk 

og konkrete tiltak for ny arealbruk. 

Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt langsiktige mål om: 

  Utvikling av kompakt by og et sterkt sentrum  

 Sikring av Bodømarka som frilufts‐ og idrettsområde for byen 

  Ivareta naturverdier og landbruksnæringene og legge til rette for god utvikling av distriktene 

Bodø kommunes areal består i hovedsak av «grønne» og «blå» areal. Den nye planen ivaretar i større grad 

disse områdene gjennom sterkere føringer om bruk og vern av landbruk og sjøarealene. 

Det er i denne kommuneplanen fremdeles et sterkt fokus på byutviklingsområdet siden det er her den største 

befolkningsveksten kommer, og det er her næringslivet ekspanderer. Videre er det i byutviklingsområdet at det i 

planperioden vil bygges store nye infrastrukturanlegg og det er i denne perioden at flyplassområdet skal omformes fra 

militær flybase til ny sivil lufthavn og med nye byutviklingsområder 
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Konkrete forslag til ny arealbruk, omforming av områder og bestemmelser for arealbruk gis i kommuneplanens 

arealdel. Kommuneplanens arealdel er styringsverktøyet for gjennomføring av langsiktige mål og strategier. Denne 

kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, men revideres i hver valgperiode. Revidering av kommuneplanens 

arealdel i hver valgperiode er positivt fordi det gir sittende kommunestyre mulighet til å legge føringer for arealbruk i 

tråd med sin politikk. Dette vil styrke forankringen blant beslutningstakerne. Jevnlig revidering betyr også at 

kommunen kan justere arealplanen i forhold til behov relativt raskt. Det er derfor ikke nødvendig å ha store 

arealreserver som legger beslag på areal som kan benyttes til andre formål. 

 

UTDRAG FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL: 

§ 5.9 Næringsbebyggelse Bestemmelsene gjelder for alle områder for næringsbebyggelse innen kommunen. 

Retningslinje: For utvidelse av eksisterende eller ny næringsbebyggelse i LNFR‐områder gjelder bestemmelsene i § 5.9 

som retningslinjer. § 5.9.1 Generelle krav til arealbruk av næringsarealer Formål For områder avsatt til industri/lager, 

skal kontordelen tilknyttet dette være underordnet hovedformålet og ha en funksjonell tilknytning til dette. Med dette 

menes at andelen kontorflate skal være mindre enn arealet på bakkeplan til Lager/Industri for hver virksomhet i 

bygget. For spesielle virksomheter vil dokumentert behov for utvendig lagerplass av annet enn kjøretøy, kan dette bli 

regnes som lager. 

§ 5.9.2 Høyder og utnyttelse Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan, tillates en maksimal utnyttingsgrad %‐BYA = 

100 %. Full utnyttelse forutsetter at gjeldende krav til avfallshåndtering, parkering og varelevering er oppfylt. Videre 

skal det vurderes i reguleringsplan om forhold på stedet krever at det skal tilrettelegges for ferdsel og passasje. 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad for sentrum, indre og ytre havn fremgår av matrise i del C 

§ 5.9.5 Kombinerte formål Kombinerte formål innenfor by‐ og tettstedsstrukturen. For sentrum, indre og ytre havn 

vises til matrise i del C når det gjelder de spesifikke delområdene der det kan tillates kombinerte formål. 
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§ 5.9.6 Tyngre næringsvirksomhet i sentrum, indre og ytre havn I områdene 37.03, 37.04, 37.13, 37.17, 38.02, 38.03 

og 38.12 tillates det oppføres bygninger for tung næringsvirksomhet som industri, lager og transportvirksomhet. 

Kontor er tillatt som en del av industri‐, lager‐ og transportvirksomheten, og skal være underordnet hovedfunksjonen 

§ 15.4 Samferdsel Fremtidig riks‐ eller fylkesvegtrasé over Rønvikleira skal ivaretas i planprosesser som berører 

Jernbaneveien 

Retningslinje I områder avsatt til næring tillates kontor, lager og industri med mindre annet er særskilt fastsatt ut i fra 

følgende kriterier:  Arbeidskraft‐ og besøksintensiv virksomhet lokaliseres til næringsarealer med god tilgjengelighet 

med gang‐/sykkel‐ og kollektivtransport sentralt i by‐ og tettstedsstrukturene.  

  

    

Rapp var ca 6000m2 eiendom hvorav 8‐900 m2 av dette er utleid. Det brukes nå ca 1,5 mill på å rydde tette    

bygninger. Byggene vil da fremstå som kaldlager/råarealer med betydelige sanerings/oppgraderings behov. 
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Dahl Fiskeri as har ca 13.000 kvm bygg her. Det meste er til leie til en lav pris. 

 

§ 16 ‐ YTRE HAVN (sone 38)  

§ 16.1 Anvendelsesområde  

Bestemmelsene i dette kapittel utfyller bestemmelsene i del A for Ytre havn, sone 38 jf. bykartet.  

§ 16.2 Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse Det tillates en maksimal utnyttingsgrad % BYA = 25 %, maks gesimshøyde på 6,5 meter og maks. 

mønehøyde på 9 meter 

SONE 38 YTRE HAVN   38.01 Næringsbebyggelse    100 % BYA  15 m     Reg.plan nr. 1150 

38.03 Næringsbebyggelse    100 % BYA  15 m     Reg.plan nr. 1271 

38.09 Havn Kai min. høyde 314 cm over NN1954     Reg.plan nr. 1150 
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VÅR KOMMENTAR TIL FORMÅL, UTNYTTELSE OG BYGGEHØYDER FOR SONE 38.01, 38.02 OG 38.03 

Sone 38 er iht Kommuneplanens arealdel regulert til Næringsbebyggelse med begrenset høyde og formål. 

Utnyttelse på 100 % BYA er positivt, men høyde og formål er alt for begrenset for å ivareta en framtidig utvikling 

i så mange år som planen har tiltenkt virkning. 

 

I Kommuneplanens areal del 2018‐2030 som har vært på høring er det ikke vist helhetlig sammenheng mellom 

planlegging av området Ny by Ny flyplass‐ men som for oss har stor betydning ut i fra næringsmessige hensyn og 

framtidige muligheter på eiendommene på Burøya. Det er for oss viktig å bevare næringsarealer men samtidig 

tenke moderne og effektive løsninger i en mer kompakt bygningsmasse. 

Vi henviser til rapporten fra ISOCARP nov 17 hvor det oppfordres til å se sammenheng og helhet mellom begge 

planer, og ikke minst mot planene for en ny og mer moderne havn. Indre og ytre havn har også store potensialer 

men på andre måter enn en helt ny etablert havn.  

Vi anmoder om at det legges til rette for en utvidete formål og større byggehøyder, ivaretatt gjennom en 

detaljregulering. Dette sett i forhold til den marine og teknologiske utvikling vi går inn i. Det er ikke av hverken 

næringsmessige eller økonomiske hensyn forsvarlig å la nesten 60 mål tomt bli liggende brakk. Bygninger 

relatert til industri som ikke brukes over tid vil fort forfalle, og de kostnader med renovering og utbedring vil ikke 

være overkommelig for eierne uten muligheter for transformasjon og endringer ut i fra eksisterende forhold. 
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Bodø har fantastiske muligheter for en ny utvikling, og til å bli en ‘Attraktiv hovedstad i Nord’. Folkeliv, båtliv, 

kontakt med sjøen og ikke minst utsikten mot Burøya er viktig for trivselen til både beboere og folk som jobber i 

byen. Det har i de siste årene vært fokus på revitalisering av Bodø sentrum mot kjøpesenter på City Nord og 

åpning for flere boliger i sentrum. Disse skal også ha en kvalitet og det er derfor viktig at de omkringliggende 

omgivelser også tas tak i bruk på en positiv og utviklende måte. Utsikt og sol er helsefremmende for folk og det 

bør av flere grunner derfor tilrettelegges for en større og spenstigere nærings og boligutvikling av Burøya.  

 

 

Industri kan også bringes fram i en positiv byutvikling med så enkle midler som lyssetting og kreativ kunst, 

samtidig som adkomst via industri/næring i kombinasjon av boliger via havnepromenader og sonedelinger 

mellom tung trafikk og myke trafikanter kan gjøre Burøya til et attraktivt nærings og boligområde for framtida. 
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Sonedeling mellom industri, fiskebåter og gangsoner (Skisse UNO design og Asplan Viak) 

En ny kommuneplan som vedtas må tilrettelegge for en samfunnsutvikling og se HELE byen i sammenheng – 

eksisterende by og ‘Ny by Ny flyplass’, og når det i tillegg har vært et råd fra EU‐ISOCARP og gjort et reelt studie 

av Bodø rett før Kommuneplanens høringsfrist går ut, så er det feil å ikke tilrettelegge og sikre Bodøs helhetlige 

framtidsutvikling – også på Burøya som i resten av byen. 

 

 

 

 

 

 

Den flotte byen som kan gi Burøya en helt unik attraktivitet ift utsikt og solforhold mot Bodø sentrum 

 Forsiden av rapport fra ISOCARP nov 17, ref vedlagt 

Byplankontoret og næringsavdelingen i kommunen må være en tilrettelegger og en samarbeidspartner som 

spiller på lag med tomteeiere og de næringsdrivende – og se positive muligheter når disse knytter til seg 

fagkompetanse og ressurser i utviklingen for å framvise evne og vilje. Ideer kan ikke bare kastes tilbake uten 

saklige grunner. 
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Mulighetsstudie utarbeidet for Dahl Fiskeri A/S av Gnist Arkitekter as høsten 2017 – lansert men avvist 

 

 

Ny by ny flyplass – anmodning om å se fiske og marin næring/industri i sammenheng med Ytre og Indre havn 
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Idebilde utarbeidet av danske arkitektkontoret Vandkunsten i Svendborg – eksempel på                                                

transformasjon fra industriområdet til nytt byutviklingsområde 

         

Mange tidsskrifter som for eksempel URBANPOWER, Twitter bogen og Arkitektur, norsk tidskrift, har i de siste år 

framvist  andre pågående transformasjonsprosesser i Europa og Norden, hvor det også kan bli attraktivitet på gamle 

renoverte industrilokaler – dog i en balanse ift økonomi og verdiøkning, samt ikke minst til en  et attraktivt innhold. 
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Andre eksempler på nye grønne byutviklingsområder i kombinasjon med næring, industri, hotell og boliger 

 

KONKLUSJON: Reparasjon mellom det gamle og den nye ligger som et stort av spenn av 

muligheter, fra vedlikehold, reparasjon og restaurering til full transformasjon. 

Vi anmoder om at Byplan tilrettelegger arealene i sone 38 Ytre Havn på Burøya til transformasjon 

og blanding av formål, sonedeling og mer kompakt by med grønne lunger/ gangsoner. Sterkere 

føringer mht sjøbruk må ikke blokkere for en framtidig utvikling og vi imøteser et framtidig godt 

samarbeid for utviklingen av både Bodø sentrum og Burøya, 

 

 

VEDLEGG: 

Rapport fra ISOCARP, november 2017 (utarbeidet sammen med Bodø kommune) 

Mulighetsstudie for Dahl Fiskeri A/S av Gnist Arkitekter as 

Link til Rapport fra URBAN POWER – twitterbok med eksempler på transformasjon fra industriområder 

Link fra Arkitektnytt jan 2017 – Reparasjon   

Med hilsen  

Unni Furfjord     Ivar Andreassen   Richard Larsen 

UNO design og arkitektur as  Andreassen rederi ANS Dahl Fiskeri A/S 
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Vår ref.: 
2012/5396-8 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Tor Vidar Olsen 

Dato: 
19.01.2018 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-
2030 - Bodø kommune 

Kystverket har gjennomgått forslag til arealplan fra Bodø kommune.  

 
Beredskap mot akutt forurensing 
Det er per i dag et beredskapsdepot lokalisert i Bodø. Det bør opplyses om eksisterende 
nødhavner i Bodø kommunes sjøareal. Disse er Landegode NØ, Landegode S, Seivågen 
og Hjartøysundet. Det presiseres at disse stedene ikke er til noe hinder for annen aktivitet, 
for eksempel akvakultur. For nærmere opplysninger om nødhavner vises det til eget kartlag 
i Kystverkets karttjeneste «Kystinfo». 
Navigasjonsinnretninger 
Under § 10.1 om navigasjonsinnretninger bør det tilføyes at det også tillates vedlikehold og 
drift av navigasjonsinnretninger. 
Ferdsel og farleder 
Kystverket skal vurdere om foreslått arealbruk kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet i 
farvannet, spesielt gjelder dette hoved- og biledssystemet.  

 Foreslått etablering av forbindelse mellom Burøya og lille Hjartøy vil begrense, 
eventuelt stenge for bileden som passerer i sundet. Ved realisering av planene må 
Kystverket involveres. 

 Utbyggingstiltak på Lille Hjartøy vil påvirke ferdsel og oppankringsmuligheter 
nordvest for øya. Her må også Kystverket involveres ved realisering. 

Havn 
Kystverket skal medvirke til at forholdene blir lagt til rette for å øke andelen av gods som 
transporteres sjøveien. I arealplanlegging er det viktig at det settes av tilstrekkelige og 
hensiktsmessige arealer til effektiv drift i havnene. For Bodø kommune sin  
Akvakultur 
Vi ser at en del eksisterende akvakulturområder er justert inn til dagens bruk. Kystverket 
har erfaring med et akvakulturområder uten fleksibilitet gjerne utløser 
dispensasjonssøknader ved små justeringer av fortøyninger, og anlegg. 

Nordland



 Side 2 

Når det gjelder områder som er i prosess med egne planer, deltar Kystverket med innspill 
der vi ikke er direkte involvert. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
Vi viser til høring av overnevnte. Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det utgangspunkt å 
ivareta Forsvarets arealbruksinteresser. Vi beklager å ha oversittet høringsfristen 12 januar.  

Vi anser Forsvarets arealbruksinteresser i all hovedsak å være ivaretatt i forslaget til KPA. Vi etterspurte i epost 
til kommunen et svar på hvorfor arealet som nylig i områdereguleringsplan er avsatt til Forsvarets formål på 
lufthavnen for å ivareta redningshelikoptrene, ikke er synliggjort i forslaget til KPA. Vi forholder oss i den 
sammenheng til svaret vi mottok fra kommunen i epost 8 jan 2018:  

«I nytt forslag til kommuneplanens arealdel er lufthavnformålet kun videreført, og på dette plannivået 
har det ikke vært vist Forsvarets arealformål tidligere. Områdereguleringsplanen vedtatt i 2016 er en 
detaljering av arealbruken innenfor denne planens avgrensning, og gjelder uansett foran 
kommuneplanens arealdel. Derfor har vi ikke sett det nødvendig å avsette dette arealet til Forsvarets 
arealformål på samme måte som resten av Hovedflystasjonen.» 

Vi anbefaler at det tydeliggjøres i planbeskrivelsen at det er områdereguleringen som gjelder for dette området, 
og at ikke KPA når denne vedtas rokker ved planformålene som er angitt i områdereguleringen.  

  
Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 
Stab for eiendomsstyring 

 

  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Bjørn Bergesen 
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Fra: Sven AaKE Hagen (saakhage@online.no)
Sendt: 22.01.2018 20:51:29
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse, kommuneplanens arealdel, 2017/16846
Vedlegg: 
UTTALELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017/16846
 
I kommuneplanens arealdel, side 46, H 120- H 121 Vesterli er det foreslått at resterende areal tilbakeføres
til LNFR  område. Når det gjelder resterende del H 120 ber vi om at dette beholdes og videreføres som
framtidig areal til fritidsbebyggelse. Hele dette areal er på vår eiendom og mellom regulert område og
utmarksgrensa. Ved et framtidig økt behov for flere fritidsboliger vil det være naturlig å utvide i allerede
eksisterende plan. Dette område er heller ikke i konflikt med beiteinteresser. H 121 kan gjerne tilbakeføres
til LNFR. Med vennlig hilsen Rigmor og Sven-Åke Hagen.
 



 
 

www.nordicsmarthouse.no    

Postboks 34 

8001 Bodø 

1 4. januar 2018 

 

Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø  Dato:  

Deres ref: saksnummer 2017/16846 

 

Høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 
 
Det vises høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030, og Nordic Smart 

House ønsker å komme med følgende innspill til planbeskrivelsen (bestemmelser og retningslinjer): 

 

Side 40, § 5.2.3 Svalganger: i dette kapitelet foreslås det to krav som vi fra vår side synes det er 

fornuftig å kommentere: 

 

1. Kravet om å kun passere hhv 3 el 5 leiligheter i et leilighetskompleks, og 

 

2. Kravet om «permanent fysisk tiltak som sikrer avstand mellom fasade og gangareal med 

minimums bredde 0,6 m» (evt 1,2 m) 

 

Begge kravene vil etter vår mening betraktelig redusere muligheten for å få på plass rimelige og små 

boliger for leie og kjøp i Bodø. Vi har forståelsen for at det er både viktig og riktig å redusere 

mulighetene for innsyn, men et permanent fysisk tiltak foran leiligheten kunne ha betydning for 

lysforhold inne i leiligheten og at leiligheten ikke vil kunne godkjennes iht TEK 10/17 mht lysforhold 

 

Når det gjelder kravet om ikke å passere mer enn hhv 3 og 5 leiligheter er vi av den oppfatning at 

forslaget er for strengt. Løsningen på dette vil selvfølgelig være flere trappeoppganger mellom 

leilighetene. Allikevel mener Nordic Smart House at Bodø kommune foreslår å sette relativt strenge 

retningslinjer som kan påvirke mulighetene for å skaffe rimelig boliger for bla ungdom. For å kunne 

bygge rimelig boliger til bla ungdom er vår løsning avhengig av å kunne sette flere enheter på siden 

av hverandre og i etasjer, for på den måten å redusere totale kostnader i prosjektet. Et krav om kun 

passere hhv 3 el 5 leiligheter som foreslått, vil kunne redusere antall leiligheter. 

Når det gjelder forslaget om et permanent fysisk hinder mellom fasade og gangareal mener vi at det 

kan få en negativ innvirkning på lysforhold i leiligheten, og at leilighetene fordyres unødvendig ved at 

det må bygges ytterlige ut på svalgangen for å få tilstrekkelig avstand til fasaden på leiligheten. 

http://www.nordicsmarthouse.no/
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Nordic Smart House har forståelse for ønsket om å redusere innsyn i den enkelte leilighet og trafikk 

forbi den enkelte leilighet, men ønsker fra vår side at det blir tillatt å passere flere enn 3/5 leiligheter. 

Når det gjelder avskjerming mellom leilighet og svalgang foreslår vi at kommunene legger opp til 

retningslinjer som understøtter utvikling av fremtidige smarte løsninger. Det som er foreslått i KPA 

mht retningslinjer fordyrer og forvansker arbeidet med å skaffe rimelige boliger både for salg og for 

utleie. 

 

 

 

 

Stephen Fu 

Daglig leder 

http://www.nordicsmarthouse.no/
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2018 - 

2030 - Bodø kommune   

Nordland fylkeskommune har mottatt kommuneplanens arealdel for Bodø til høring og offentlig 

ettersyn. Planen består av planbeskrivelse, plankart, bestemmelser, konsekvensutredning og 

handelsanalyse. Videre er det blant annet utarbeidet temakart for kulturminner, Bodømarka, 

landbruk elg- og rein. Kommunen jobber for tiden med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

som er på høring til 31. januar. De nye målene og satsningsområdene er derfor ikke tatt med i denne 

planen. I gjeldende samfunnsdel er visjonen Attraktiv hovedstad i nord. 

 

I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel som er lagt ut på høring går det frem at 

hovedmålene for arealplanleggingen er: 

- Bygging av ny kompakt by med et sterkt sentrum. 

- Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen. 

- Ivareta landbruks- og naturverdier og legge til rette for en god utvikling i distriktene. 

- Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet. 

 

Nordland fylkeskommune ga innspill til oppstart av planarbeidet i brev datert 31.01.2017. 

 

Høringsfristen er satt til 12. januar, men fylkeskommunen har fått innvilget utsatt frist til 25.januar. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 

 

Oppsummering 

Nordland fylkeskommune varsler innsigelse til utvidelsen av Stormyra handelsområde. Det er 

redegjort for dette lenger ned i brevet. Som det går fram i fylkesrådens vedtak 2, vil vi ta kontakt 

med kommunen angående dette.  

 

Etter vår oppfatning ivaretar planens hovedgrep nasjonal og regional politikk på vesentlige punkter 

knyttet til bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, reduksjon av klimagassutslipp og 

klimatilpasning, og samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. I all hovedsak mener 

fylkeskommunen at arealplangrep i planforslaget bidrar til å følge opp satsningsområdene som ble 

vedtatt gjennom samfunnsdelen på en god måte. Sammenhengen med planprogrammet er dessuten 

tydelig. Vi vil spesielt berømme kommunens plangrep knyttet til reduksjon av klimagassutslipp og 

klimatilpasning. Dette bl.a gjennom bevaring av grønnstruktur, parkeringsbestemmelser, kompakt 

byutvikling og fokus på sikkerhet- og beredskap knyttet til naturfare.  

 



 

 

2 

Når det gjelder kulturminner vil vi oppfordre Bodø kommune til å sette i gang arbeidet med en 

kulturminneplan for hele kommunen. Vi minner om at det er mulig å søke Riksantikvaren om 

midler til slikt arbeid. En kulturminneplan vil kunne bidra til å løfte frem byens historie, og kan 

derfor være positivt med hensyn til Bodø kommunes søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 

2024. 

 

Nordland fylkeskommune er kritisk til at forslaget til ny arealplan medfører at tilgjengelige arealer 

for akvakulturnæringen reduseres betraktelig i forhold til tidligere planer, ved at arealer tas ut uten 

at det legges ut nye egnede arealer for fremtidig akvakultur. I denne sammenheng viser vi til at det 

er betydelig interesse for produksjon av alger samt gryende interesse for en fornyet satsing på 

skjellproduksjon, samtidig som det forventes vekst i laksenæringen.  

Nordland fylkeskommune etterlyser derfor at selskapene som allerede er etablert og andre aktører 

som har gjort henvendelser til Bodø kommune, burde vært aktivt involvert i planprosessen. 

 

Nordland fylkeskommune er opptatt av at kommunen legger opp til en arealforvaltning med tanke 

på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. Vi er derfor tilfreds med at 

planens virkninger på vannmiljøet virker å være ivaretatt på en god måte. Det er positivt at planens 

virkninger på vannmiljøet er konsekvensutredet, da dette er nye krav som følger av ny KU-forskrift.  

 

Fylkeskommunen mener at det finnes forbedringspotensial når det gjelder å gjøre planen mer 

tilgjengelig for publikum. Både planforslagets oppbygning og inkonsekvent begrepsbruk gjør det 

vanskelig å sette seg inn i planens innhold. Vi ber kommunen ha fokus på planens lesbarhet ved 

neste rullering. 

 

Fylkeskommunens høringsuttalelse er delt inn i faglige vurderinger av plandokumentene knyttet til 

plan, kulturminner, samferdsel, mineralressurser, og akvakultur. Den planfaglige delen inneholder 

vesentlige merknader og råd/veiledning. Disse omhandler bl.a. ny foreslått arealbruk og tilhørende 

konsekvensutredning, samt uklarheter knyttet til plankart, bestemmelser og retningslinjer. Disse gir 

liten forutsigbarhet og kan svekke forståelsen av planforslagets konsekvenser.  

 

 

Innsigelse 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fattet følgende vedtak: 

 

1. Det fremmes innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Bodø kommune, jf. plan- 

og bygningsloven § 5-4. Dette er begrunnet i at planforslaget er i strid med regional politikk 

og regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. kapittel 7 i Fylkesplan for 

Nordland. Innsigelsen er knyttet til utvidelsen av Stormyra handelsområde. Det er ikke 

dokumentert et handels- og arealbehov tilsvarende foreslått økning i detaljhandel.  

 

2. Fylkesråden ønsker å legge til rette for en god dialog i det videre planarbeidet, og vil ta 

kontakt med kommunen for avklaring angående videre prosess. 

 

Så langt fylkesråden kan se foreligger det ingen dokumentasjon av handels- og arealbehov som 

forsvarer foreslått økning i handel av ikke-plasskrevende varer. Handelsanalysen som legges til 

grunn omhandler utelukkende plasskrevende varegrupper. Det foreligger heller ingen vurdering av 

effekten en så stor økning av detaljhandel på Stormyra vil ha på handel i sentrum. I tillegg kan 

plasseringen av detaljhandel på Stormyra føre til en økning i biltrafikk, da parkeringsplasser er 

lettere tilgjengelig enn i sentrum og billig eller gratis. Fylkesråden vurderer det derfor slik at 
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planforslaget åpner for handelsetableringer som kan gi negative konsekvenser for 

sentrumsutviklingen i regionsenteret Bodø. 

 

Forslag til løsning 

Fylkesråden ser at handelsanalysen dokumenterer et areal- og handelsbehov for bilbransjen, som er 

i sterkt vekst. Analysen konkluderer med at arealene på Stormyra burde prioritere plasskrevende 

virksomhet innen bilbransjen. Dersom kommunen tar ut alternativ b) i planbestemmelsenes § 2.1.2, 

som åpner for økt handel av ikke-plasskrevende varer i området, kan innsigelsen trekkes. 

 

Planfaglig uttalelse 

 

Vesentlige merknader 

 

Handel i sentrum 

Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble området som er satt av til sentrumsformål 

utvidet til å gjelde både indre bykjerne og sone 1, jf. kartet under. På oppfordring fra 

fylkeskommunen utarbeidet Bodø kommune en planbestemmelse som begrenset 

handelsetableringer utover 3000 m2 til indre bykjerne. I planforslaget har kommunen i bestemmelse 

§ 2.1.1, åpnet for etablering av ny, eller utvidelse av eksisterende handel utover 3000 m2 i 

«Bykjernen» (indre bykjerne og sone 1). Så langt fylkeskommunen kan se har ikke kommunen 

dokumentert et handels- og arealbehov som støtter denne utvidelsen. Det er heller ikke så langt vi 

kan se presentert noen begrunnelse, eller gjort noen vurderinger av mulige konsekvenser av dette 

plangrepet med hensyn til sentrumsutviklingen i Bodø. 

 

Nordland fylkeskommune er bekymret for konsekvensene av å åpne for ubegrensede 

handelsetableringer i sone 1. Et av planens hovedmål er å bygge en kompakt by med et sterkt 

sentrum. For å bygge opp under denne satsningen ber vi kommunen å endre planbestemmelsen slik 

at den begrenser handelsetableringer på mer enn 3.000 m2 til den indre bykjernen. 

 
 

 

Rønvikjordene 

I planforslaget legger Bodø kommune ut tre ulike alternativer for arealdisponeringen på 

Rønvikjordene. Bakgrunnen for de foreslåtte alternativene er en vurdering av behovet for arealene 

som er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting (O1, O2, O3) og næring (N1). Kommunen anser det 

som lite sannsynlig at det er behov for så mye areal til formålet. 

Nordland fylkeskommune er grunneier på områdene hvor det er foreslått endring i forhold til 

arealformål i nåværende plan. Arealdisponeringen i nåværende plan bygger på kompromissvedtaket 
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mellom fylkeskommunen, Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland fra 2010. Vi ber 

kommunen forholde seg til kompromissvedtaket og videreføre arealdisponeringen i gjeldende plan.  

 

For øvrig viser vi til vårt innspill til planprogrammet i brev av 31.1.2017, og separat brev med 

høringsuttalelse til planforslaget datert 23.1.18, knyttet til Nordland fylkeskommunes rolle som 

grunneier. 

 

Landbruks-, natur- og friluftslivsformål samt reindrift (LNFR) 

Fylkeskommunen vil påpeke at kapittelet som omhandler LNFR-områder er fremstilt på en lite 

tilgjengelig måte, blant annet ved at det stadig henvises frem og tilbake i bestemmelsene. Dette 

kunne vært unngått dersom kommunen hadde samlet alle bestemmelser knyttet til LNFR-spredt i et 

eget underkapittel.  

 

Bebyggelse og anlegg i LNFR-områder 

I bestemmelsene har kommunen utarbeidet følgende retningslinje for LNFR-områder: 

 

«Bestemmelser i § 5 benyttes som retningslinjer for bygg og anlegg i LNFR.»  

 

I § 5. Bebyggelse og anlegg er samme innhold som over ivaretatt gjennom følgende retningslinje for 

henholdsvis bolig- og fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse: 

 

«For utvidelse av eksisterende eller ny bolig/fritids/næringsbebyggelse i LNFR-områder gjelder 

bestemmelsene i § 5.2/5.3/5.9 som retningslinjer.» 

 

Bestemmelse § 5.2.1 sier at all boligbebyggelse skal planlegges og prosjekteres i tråd med 

bestemmelsenes § 5.1. Dersom retningslinjen nevnt over legges til grunn i byggesaksbehandlingen 

vil derfor både bestemmelser 5.1 og 5.2 gjelde som retningslinjer ved utvidelse eller ny 

boligbebyggelse i LNFR-områder. Disse bestemmelsene omhandler bl.a. utforming, byggehøyde og 

utnyttelsesgrad. Fylkeskommunen mener dette gir lite forutsigbarhet og kan ha uheldige 

konsekvenser når det gjelder utforming av bebyggelse og arealbruk i LNFR-områder. 

 

Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at i henhold til ny forskrift om 

konsekvensutredninger skal alle nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 

overordnet plan alltid konsekvensutredes, jf. forskriftens § 6, Vedlegg 1, tiltak nr. 25. Følgelig vil 

ovennevnte retningslinje være problematisk når det gjelder nye bolig- og fritidsboliger. Vi ber om at 

retningslinjen tas ut, eller rettes opp i tråd med gjeldende lovverk  

 

Konsekvensutredningen (KU) 

 

Generelt om KU-katalogen 

Det er svært uheldig at nye byggetiltak i konsekvensutredningen benevnes forskjellig i KU-

dokumentet og i plankartet. Dette vanskeliggjør saksbehandlingen, da det gjør det utfordrende å 

identifisere hvor de ulike tiltakene faktisk er. Nordland fylkeskommune anbefaler kommunen å 

inkludere kodene fra plankartet i KU-dokumentet for å gjøre utredningen mer tilgjengelig.  

 

Næringsareal på Kvalnes – Tiltak nr. 13 

Det er foreslått næringsareal hvor det skal produseres tang og tareprodukter i samarbeid med 

havbruksnæringen, Sintef og Nord Universitet. Tiltaket medfører nedbygging av fulldyrka 

jordbruksareal i strandsonen, noe som verken er i tråd med kommunens byggeforbud i strandsonen 

eller vedtatt regional arealpolitikk knyttet til bl.a. jordvern. Nordland fylkeskommune forstår at 
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tiltaket vil ha stor positiv virkning for kommunen, men savner imidlertid en vurdering og 

synliggjøring av alternative utbyggingsområder. Vi viser i denne sammenhengen til arealpolitiske 

retningslinjer i Fylkesplan for Nordland, kap. 8.3 om Naturressurser, kulturminner og landskap:  

 

h) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord eller 

reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte byggeområder bør fortettes eller 

omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponeres. 

 

i) Den årlige omdisponeringen av dyrket jord i Nordland bør maksimalt være på 400 daa pr år. 

 

Etter fylkeskommunens vurdering er konsekvensutredningen knyttet til dette tiltaket lite 

tilfredsstillende. Temaet «Tilgjengeligheten for allmennheten til uteområder» er vurdert som ikke 

relevant. Dette er underlig i og med at et forholdsvis stort areal med god tilgjengelighet i 

strandsonen er foreslått omdisponert til næring. Forholdet til arealstrategien vurderes som positivt 

(++), på tross av at tiltaket er i strid med en rekke viktige hensyn knyttet til jordvern, 

kulturminnevern, og landskapshensyn.  

 

Med bakgrunn i nasjonale og regionale interesser knyttet til jordvern, landskapshensyn og 

allmennhetens tilgang til strandsonen anbefaler fylkeskommunen at kommunen vurderer andre 

lokaliteter for næringsformålet. For øvrig varsler vi behov for sjakting med gravemaskin og 

prøvestikking for hand for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9, jf. 

kulturminnefaglig vurdering lenger ned. 

 

Fritidsbebyggelse Alsos/Solvoll – tiltak nr. 4.  

Kommunen har valgt å ta inn forslag om fritidsbebyggelse på Alsos, Kjerringøy. Dagens 

arealformål er LNFR og det er sterke friluftslivsinteresser i området. Deler av planområdet 

overlapper med et nærturområde som er vurdert som svært viktig i friluftslivskartleggingen. Av 

hensyn til friluftslivsinteressene ber vi kommunen vurdere å endre planavgrensningen. 

 

Boligbebyggelse, Misvær – Tiltak nr. 10 

Bodø kommune har valgt å ta inn et nytt boligområde i Misvær, som i gjeldende plan er avsatt til 

LNFR-spredt boligbebyggelse. Arealet er i sin helhet på fulldyrka mark og er på om lag 3,3 daa. Så 

langt fylkeskommunen kan se eksisterer det restareal innenfor boligområder i nærheten. Av den 

grunn er vi kritisk til omdisponering av fulldyrka jord, jf. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan 

for Nordland nevnt over. Vi ber kommunen vurdere å fortette områder som allerede er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel. 

 

Utvidelse massetak, Misvær – Tiltak nr. 15 

Bodø kommune har valgt å ta inn forslag om å utvide eksisterende område for masseuttak i Misvær. 

Fylkeskommunen er kritisk til denne utvidelsen av hensyn til friluftslivsinteresser, landskapet og 

vannmiljø. Tiltaket vil medføre inngrep i en viktig grønnkorridor og et karakteristisk 

terrasselandskap. Plangrensen trekkes i forslaget nærmere Lakselva, som er underlagt 

vassdragsvern.  Tiltaket er i tillegg forholdsvis nært et område som er markert med hensynssone 

H730 og som omfatter et automatiskfredet bygg, jf. kulturminnefaglig uttalelse lenger ned.  

 

Av hensyn til friluftslivsinteresser, mulige visuelle konsekvenser for kultur- og naturlandskap, samt 

mulige negative konsekvenser for det vernede vassdraget ber vi kommunen vurdere å ta ut forslaget 

om utvidelse av massetaket.  

 

Planfaglige merknader - Råd og veiledning 



 

 

6 

 

Plankartet 

Nordland fylkeskommune registrerer at Fjære naturreservat på Kjerringøy ikke er båndlagt med 

hensynssone «Naturvernområde» (H720), som viser områder som er vernet etter 

naturmangfoldloven. Det betyr at området ikke omfattes av planbestemmelse § 11.9 som blant 

annet sier at tiltak som kan endre/redusere områdets verdi for biologisk mangfold og kvaliteter som 

naturområde ikke er tillatt. Fylkeskommunen antar at dette er en utilsiktet feil og ber kommunen 

korrigere plankartet. 

 

Unntak fra plankrav 

I planforslagets bestemmelse § 1.2.1 åpnes det for tiltak uten krav om reguleringsplan innenfor 

områder avsatt til bebyggelse og anlegg, såfremt tiltaket har maksimalt 4 nye boenheter, 

tomtearealet ikke overstiger 1500 m2, og ikke kommer i konflikt med en rekke interesser knyttet til 

bl.a. friluftsliv, allmennhetens tilgang til strandsonen og kulturminner.  

 

I tillegg til de interesser som er listet opp ber vi kommunen inkludere i bestemmelsen at tiltaket ikke 

skal komme i konflikt med jordbruks- og reindriftsinteresser. Dette er interesser av vesentlig 

regional betydning. Fylkeskommunen viser i denne sammenhengen til Fylkesplan for Nordland, 

kap. 8.4. Næringsutvikling som bl.a. sier: 

 

d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, bergverk/mineraler, 

jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer. 

 

Strandsonen  

Under generelle bestemmelser § 1.13 har Bodø kommune satt byggegrense på 100 m langs sjø og 

50 m langs vann og vassdrag. Dette er Nordland fylkeskommune tilfreds med. Under dette punktet 

har kommunen tatt inn bestemmelse som sier at byggetiltak for å fremme friluftslivet kan tillates 

såfremt økologiske og biologiske vurderinger tillater det. Fylkeskommunen råder kommunen til å ta 

inn i bestemmelsen at også verdier knyttet til landskap og kulturmiljø- og historie skal vurderes før 

slike tiltak tillates. 

 

Fylkeskommunen anerkjenner at kommunen ønsker å ivareta etablerte stier for å sikre 

allmennhetens tilgang til strandsonen gjennom følgende bestemmelse: 

 

«Bebyggelse må ikke beslaglegge eller stenge eksisterende passasje ned til og langs strandlinjen, 

med mindre alternativ passasje eksisterer eller kan etableres.»  

 

Vi mener imidlertid denne formuleringen er uheldig, da det kan tolkes slik at stenging er tillatt 

dersom alternativ passasje eksisterer eller kan opparbeides. Vi foreslår derfor en tydeliggjøring av 

denne bestemmelsen, f.eks. slik:  

 

Bebyggelse skal ikke beslaglegge eller stenge eksisterende passasje ned til og langs strandlinjen. 

Dersom alternativ passasje eksisterer eller kan etableres vil en stenging av eksisterende passasje 

unntaksvis kunne tillates. Dette under forutsetning av at ny/alternativ passasje innehar tilsvarende 

kvaliteter og har minst like god tilgjengelighet som stien som nedbygges. 

 

 

 

Friluftsliv 
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Nordland fylkeskommune har et ansvar for friluftsliv og forvalter statlige og fylkeskommunale 

aktivitets- og tiltaksmidler innenfor friluftsliv. I tillegg har fylkeskommunen et ansvar for 

forvaltning av all innlandsfisk unntatt anadrome arter (laks, sjørøye og sjøørret). Vi er fornøyd med 

at Bodø kommune sikrer de viktigste friluftsområdene i kommunen med hensynssone og tilhørende 

bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til disse inngår kommunalt og statlige sikrede 

friluftsområder.  

 

Statlig sikring av Vågøyvannet og Bodøelva 

Bodø kommune har i dag 28 områder som er statlig sikret til friluftslivsformål. I tillegg til disse ber 

vi kommunen vurdere mulighetene for å søke om statlig sikring av henholdsvis Vågøyvannet og 

Bodøelva. Nordland fylkeskommune er grunneier i store deler av området.  

 

Det er i dag stort press på områdene rundt Vågøyvatnet og Bodøelva, mens det samtidig er lite aktiv 

forvaltning f.eks. når det gjelder fiske. Statlig sikring av områdene vil sikre tilgjengeligheten til 

disse to viktige nærturområdene i Bodø, og samtidig utløse statlige midler til tilrettelegging fra 

tilskuddsordningen tiltak i statlig sikra friluftslivsområder. Samtidig kan det bidra til bedre 

kanalisering av ferdselen, færre konflikter og mindre terrengslitasje. 

 

Nordland fylkeskommune ønsker å invitere Bodø kommune til dialog for å diskutere kommunens 

mulighet til å sende en sikringssøknad, samt inngå avtale om framtidig drift av området. 

 

Krav om uteoppholdsareal 

Kommunen har tatt inn flere bestemmelser knyttet til krav til uteoppholdsareal. Når det gjelder § 

4.2.2 «Krav for indre bykjerne», gis det krav om hvor og hvordan arealet skal opparbeides. Her står 

det bl.a. at «…arealer skal etableres slik som skissert i § 4.3.1». Så langt fylkeskommunen kan se 

eksisterer ikke paragrafen det henvises til over. Vi ber derfor kommunen rette opp dette.   

 

Båndlegging for regulering (H710) – Ilstad og Rønvikfjellet 

Innenfor hensynsonen er det krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen 

har merknader knyttet til båndlagt område på Tverlandet (Ilstad) og Rønvikfjellet. Vi ser 

båndleggingen i sammenheng med detaljregulering for henholdsvis Ilstad aktivitetspark og hotell på 

Rønvikfjellet, hvor oppstart er meldt. Fylkeskommunen ga innspill til planarbeidene i brev av 28.9. 

og 8.12.2017. 

 

Fylkeskommunen skulle gjerne sett at kommunen i stedet for å båndlegge områdene for regulering, 

tok disse inn i planforslaget. Begge prosjektene omhandler besøksintensive nærings-

/turistvirksomheter i natur- og friluftslivsområder. En konsekvensutredning av tiltakene på 

overordnet plannivå, ville bidratt til at alternative utbyggingsområder i større grad kunne belyses 

enn det som er tilfellet ved detaljregulering. I tillegg ville det kunne bidratt til en overordnet 

avklaring av motstridende arealbruksinteresser. Ved en eventuell 2. gangs høring ber vi kommunen 

vurdere å ta tiltakene inn i planen, for slik å synliggjøre eventuelle arealbrukskonflikter og vurdere 

alternative lokaliseringer. 

 

Merknader til nye tiltak i konsekvensutredningen (KU-katalogen) 

 

Område for lagring av rene masser i sjø, Bratten – Tiltak nr.1  

Bodø kommune har avsatt et område for deponi av rene leirmasser i sjø mellom Bratten og 

Toftbøen. Det stilles krav til reguleringsplan for tiltaket, jf. planbestemmelse § 5.8.2. Tiltaket vil på 

sikt ha positiv virkning på miljøtilstanden, da massene skal dekke til et tidligere deponiområde i sjø. 
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Tiltakets størrelse og karakter tilsier imidlertid at det kan ha negative konsekvenser for fisk, 

naturmangfold og vannmiljø.  

 

Nordland fylkeskommune er opptatt av at planarbeidet skal legge til grunn tilgjengelig og 

beslutningsrelevant kunnskap. I den grad det er mangler i kunnskapsgrunnlaget, bør kommunen så 

langt som mulig søke å innhente relevant kunnskap. I og med at kunnskapsgrunnlaget er relativt 

tynt i forhold til tiltakets omfang, ber vi kommunen sørge for en grundig utredning av verdier og 

konsekvenser knyttet til ovennevnte tema i detaljplanleggingen. Ved regulering må også forholdet 

til vannforskriften § 12 vurderes. 

 

Regional plan for vannforvaltning har satt miljømål for alle vannforekomster. For de fleste 

vannforekomster er målet god økologisk tilstand innen 2021. Det skal ikke planlegges ny aktivitet 

eller nye inngrep som er i strid med disse. Ved enkeltvedtak som kan påvirke miljøtilstanden i 

negativ retning eller vanskeliggjøre miljøoppnåelsen, må kravene i vannforskriften § 12 være 

oppfylt. Veiledning til bruk av § 12 finnes på:  

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-

direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf. 

 

Informasjon om vannforekomster, miljømål og tiltak for disse finnes på vann-nett.no. 

 

 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

 

Riksantikvarens merknader 

Riksantikvarens merknader gjelder de forvaltningsområdene hvor direktoratet har ansvar som 

fagmyndighet. I dette tilfellet gjelder det kirkesteder med kirke og/eller kirkegårder fra 

middelalderen og forskriftsfredete anlegg i statlig eie. Vedlagt ligger kopi av Riksantikvarens brev 

til Nordland fylkeskommune, hvor middelalderske kirkesteder og forskriftsfredete anlegg i statlig 

eie i Bodø kommune er nærmere beskrevet. Vi gjør spesielt oppmerksom på Riksantikvarens 

informasjon om fredning av Anlegg 96. 

 

Merknader: 
 

Middelalderske kirkesteder 

De middelalderske kirkestedene er kulturminner av nasjonal interesse og skal tas hensyn til i 

kommuneplanens arealdel. De er automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 

1978 nr. 50, § 4 første ledd pkt. a og j. For å synliggjøre at kirkestedene er automatisk fredete 

kulturminner, skal de markeres som hensynssone d), båndlagt etter kulturminneloven i 

kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-730. Geometri for kulturminnene kan 

hentes fra Askeladden, med unntak for Misvær og Kvalvåg kirkesteder. Disse stedene kan 

merkes med kulturminnetegn for å gjøre oppmerksom på aktsomhetsplikten. Følgende 

bestemmelse skal gjelde for hensynssonen: 

 

«De middelalderske kirkestedene er automatisk fredete kulturminner. Ingen inngrep i 

grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kulturminnene er 

tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. 

 

Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging kun tillatt i eksisterende graver i gravfelt 

som har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
http://www.vann-nett.no/
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etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging. 

 

Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at 

kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg. 

 

Eventuell søknad om tillatelse til inngrep eller tiltak som kan ha innvirkning på 

kulturminnene skal sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt 

igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske 

undersøkelser belastes tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 

 

Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til kirkens 

plassering og virkning i landskapet.»  

 

Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2000 fra Miljøverndepartementet og Kirke-, undervisning- og 

forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder. 

 

Bodin middelalderske kirke og kirkested (sone 39.50 i § 17 Bodøsjøen) har fått hensynssone d) 

(H-730), men bestemmelsene bør utfylles i henhold til formuleringene over. 

 

Kjerringøy middelalderske kirkegård ligger innenfor hensynssone for friluftsliv, men skal også 

ha hensynssone med bestemmelser som redegjort for over. 

 

Skjerstad gamle kirkested skal også ha hensynssone og bestemmelser som redegjort for over. 

 

Vi kan ikke se at de middelalderske kirkestedene er truet av nye arealformål. 

 

Forskriftsfredete anlegg i statlig eie 

Alle fredete anlegg skal markeres som hensynssone d), båndlagt etter kulturminneloven i 

kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-8 d), SOSI-kode H-730. Geometri for kulturminnene kan 

hentes fra Askeladden. Hensynssonen bør få følgende bestemmelse: 

«Alle forskriftsfredete anlegg må forvaltes i henhold til gjeldende forskrift og 

kulturminnelovens bestemmelser.» 

 

Vi kan ikke se at hensynssone d) er markert for verken Bodø hovedflystasjon, Saltstraumen bru 

eller Nordlandssykehuset Rønvik. 

 

For anlegg 96 som er under fredning, bør det avmerkes som hensynssone c), SOSI-kode H-570 

og gis følgende retningslinje: 

«Anlegg under fredning skal behandles som fredet inntil et evt. fredningsvedtak er fattet. 

Alle tiltak ut over vanlig vedlikehold krever dispensasjon, og det må tas kontakt med 

kulturminneforvaltningen i Nordland fylkeskommune.» 

 

 
 

Førreformatoriske, arkeologiske kulturminner 

Nordland fylkeskommune har ikke datagrunnlag for å kunne vurdere om den foreslåtte 

arealdisponeringen for Bodø kommune er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. De 

kjente, førreformatoriske kulturminnene utgjør sannsynligvis bare en liten del av den totale 

kulturminnebestanden. Fylkeskommunen reiser imidlertid ikke av den grunn innsigelse til planen. 

Dette innebærer ikke at fylkeskommunen har sagt seg enig i arealbruken etter kulturminneloven § 8 
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fjerde ledd, andre punkt. Det gjelder særlig områder som er lagt ut til bebyggelse og anlegg samt 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

Fylkeskommunen er godt fornøyd med at det av § 1.12 i bestemmelsene og retningslinjene til 

planen klart framgår at lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen og at alle 

arealplanen og søknader om andre tiltak skal sendes til regional kulturminnemyndighet for uttalelse. 

For tiltak på land er fylkeskommunen og Sametinget rette kulturminnemyndighet, for tiltak i sjø og 

vassdrag Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Når fylkeskommunen får en plan eller søknad om 

tiltak på høring, vil vi ta stilling til om det er nødvendig med befaring på stedet før endelig uttalelse 

kan gis. For det planlagte næringsområdet på Kvalnes (BN) kan vi allerede nå signalisere at det vil 

bli behov for sjakting med gravemaskin og prøvestikking for hand for å oppfylle 

undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9. 

 

I plankartet har vi funnet ni områder med SOSI-kode H730, som er hensynsone med båndlegging 

etter lov om kulturminner. Dessverre inneholder planen ikke en forklarende liste over H730-

områdene.  

 

Det må skyldes en feil at Bodøsjøen friluftsmuseum, hvor Norsk jektefartsmuseum nå er i ferd med 

å bli bygd, er gitt arealplanstatus LNFR og SOSI-kode H730_6. Rett nok er det et lite gravfelt 

(Askeladden-id 9237) i østre del av området, men hele friluftsmuseet er ikke båndlagt etter 

kulturminneloven. Fylkeskommunen har ikke kunnskap om fredete kulturminner på neset nordøst 

for andedammen på Nordland kultursenter og stiller seg undrende til at området er markert som 

båndlagt etter kulturminneloven (H730_4). 

 

Fire områder med SOSI-kode H730 gjelder automatisk fredete, førreformatoriske kulturminner som 

fylkeskommunen har forvaltningsansvar for: 

 

H730_1: Tuftefelt fra steinalderen (Askeladden-id 130343), arealplanstatus: Naturområde, 

grøntstruktur.  

H730_2: Aktivitetsområde fra steinalderen (Askeladden-id 130344), arealplanstatus: Naturområde, 

grøntstruktur.  

H730_7: Gårdshaugen på Bodøgård (Askeladden-id 58286), arealplanstatus: Bebyggelse og anlegg. 

Boligbebyggelse.  

H730_8: Utpløyd gravfelt på Bodøgård (Askeladden-id 18556), arealplanstatus: LNFR. 

 

Andre automatisk fredete kulturminner som ligger i byggeområder, bør også markeres i plankartet 

som båndlagt etter kulturminneloven, med SOSI-kode H730.  

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner eller kulturminner under vann; det vises til egne 

kulturminnefaglige uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum – Universitetsmuseet. 

 

Kulturminnefaglig vurdering, førreformatoriske kulturminner: Martinus Hauglid, tlf. 90959111. 

 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturminner er ikke prioritert ved denne rulleringen av kommuneplanen. Av planbeskrivelsen 

fremgår det imidlertid at bystyret har besluttet at det skal igangsettes arbeid med rullering av 

kulturminneplanen, samt at den skal utvides til å omfatte hele kommunen. Fylkeskommunen vil 

sterkt oppfordre Bodø kommune til å sette i gang arbeidet med en kulturminneplan for hele 

kommunen, og minner om muligheten for å søke Riksantikvaren om midler til slikt arbeid. Det 
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anbefales også å se utarbeidelse av en kulturminneplan i sammenheng med Bodø kommunes søknad 

om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. En kulturminneplan vil kunne bidra til å sette fokus på 

og løfte frem byens historie. 

 

Merknader til plankart og bestemmelser/retningslinjer 

Kunnskapsgrunnlaget om nyere tids kulturminner er sterkt varierende innad i kommunen. For Bodø 

sentrum foreligger en temaplan for kulturminner, for Rønvik/Saltvern ble det gjort en vurdering av 

vernehensyn i kommunedelplan Rønvik/Saltvern som er videreført i kommuneplanens arealdel, 

mens for resten av kommunen er det ikke gjort en vurdering av verneverdige kulturminner. 

 

I planforslaget er (nyere tids) kulturminner behandlet på 3 forskjellige måter: For Bodø sentrum er 

gjeldende Temaplan for kulturminner videreført, mens kulturminnene ikke er avmerket på 

plankartet. I området Rønvik/Saltvern er det ingen temaplan, men kulturminnene er avmerket med 

hensynssoner (H570 og H730) på plankartet, mens i resten av kommunen er kulturminnene med 

noen unntak ikke synliggjort verken i plankartet eller på annen måte. Dette gjelder også 

kulturminner som er fredet etter kulturminneloven.  

 

Denne inkonsistente behandlingen av kulturminnene gjør planforslaget uforutsigbart og vanskelig 

lesbart når det gjelder temaet nyere tids kulturminner.  

 

Det anbefales at kjente nyere tids kulturminner også utenom sentrum og Rønvik/Saltvern-området 

avmerkes med hensynssoner. I det minste bør dette gjelde kulturminner som er fredet etter 

kulturminneloven. Vedtaksfredete nyere tids kulturminner (utenom Temaplan kulturminner i 

sentrum og Rønvik/Saltvern-området) er: Landegode fyrstasjon, Kjerringøy handelssted og 

Ol´Hansogården i Misvær. I tillegg er det flere automatisk fredete (ikke-samiske) stående 

bygninger, særlig i Misværområdet.   

 

Fredete kulturminner markeres med hensynssone d) etter PBL § 11-8 bokstav d) (H730). Vi 

anbefaler en bestemmelse om at de fredete bygningene skal forvaltes i henhold til 

fredningsbestemmelsene.  

 

Det kan være nyttig å sikre en buffersone rundt de fredete kulturminnene ved å benytte hensynssone 

c), H570. Dette kan bl.a. være aktuelt for et område rundt Kjerringøy handelssted og Kjerringøy 

kirke. Dette området ligger i planforslaget innenfor en hensynssone for friluftsliv, mens 

kulturminneverdiene ikke er synliggjort.  

 

Kjerringøy kirke er en listeført kirke av nasjonal verdi, og bør vises med hensynssone c) på 

plankartet.  

For den listeførte kirken anbefales følgende retningslinje:  

Alle tiltak på den listeførte kirken skal forelegges Biskopen i Sør-Hålogaland og 

Riksantikvaren. P.t. behandler Nordland fylkeskommune slike saker på vegne av 

Riksantikvaren. All bygging nærmere kirken enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven § 21 

femte ledd, uten tillatelse fra biskopen. Ved all planlegging av tiltak i kirkens nære 

omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. Saker som 

angår omgivelsene til den listeførte kirken må oversendes regional kulturminnemyndighet til 

uttalelse. 

 

Den vedtaksfredete Bodø jernbanestasjon er markert i temakart 5 som Fredet iht. kulturminneloven. 

Markeringen viser imidlertid ikke hele omfanget av fredningen. Den vestligste delen av godshuset 
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samt mur med tilhørende gangvei som strekker seg sørvest fra stasjonsbygningen vises ikke som 

fredet i kommuneplanen. Vi viser til Askeladden for gjeldende avgrensning av fredningen. 

 

I bestemmelsenes § 9.4 LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø vises det 

til et juridisk bindende temakart som viser hensynssone landbruk og kulturmiljø. Så vidt vi kan se 

foreligger imidlertid kun et temakart for hensynssone landbruk, som ikke viser kulturmiljøverdier. 

 

I Misvær er ett større område i tilknytning til en automatisk fredet stående bygning avmerket som 

båndleggingssone H-730 (ikke nummerert). For den delen av området som ikke er fredet vil 

hensynssone for kulturmiljø H570 være rette type hensynssone. Det bør knyttes 

bestemmelser/retningslinjer til hensynssonen, jf. bestemmelsenes § 11-8 hvor det fremgår at det 

ikke er gitt bestemmelser/retningslinjer for områder som ikke er en del av bydel sentrum eller er vist 

på Bykartet. 

 

Merknad vedr. Parkveien 51 

Temaplanen for kulturminner i sentrum videreføres uendret og ikke er gjenstand for rullering nå. Vi 

vil likevel nevne et forhold som angår denne planen og som omhandler Parkveien 51, nåværende 

Parkveien barnehage. Forholdet til vern av eksisterende hovedbygg samt utvikling av tomta er 

behandlet gjennom en prinsippavklaring i komité for Plan, næring og miljø i Bodø kommune. Her 

ble det vedtatt at igangsetting av reguleringsarbeid for eiendommen uten krav til bevaring av 

eksisterende hovedbygning. Dette vedtaket var i strid med fylkeskommunens råd om bevaring av 

bygget.  

 

Fylkeskommunen har registrert at det har reist seg et betydelig lokalt engasjement for bevaring av 

Parkveien 51. Dette styrker oss i vår vurdering av byggets verneverdi. Vi ber om at Bodø kommune 

inkluderer Parkveien 51 som en del av det verneverdige miljøet i reguleringsplan for Plysjbyen.  

 

Merknader til nye byggeområder 

Det foreslås et nytt boligområde tett mot prestegården på Kjerringøy (Nr 5 Boliger, Alsos i 

konsekvensutredningen). 

 

I forbindelse med oppstart av områdereguleringsplan for Kjerringøy sentrum i 2015, inngikk det i 

planprogrammet at bevaring av prestegården skulle vurderes i planarbeidet. Det ser ikke ut til at en 

slik vurdering er gjort i forbindelse med kommuneplanarbeidet, da det i konsekvensutredningen kun 

vises til at det er SEFRAK-objekter i nærheten.  

 

Et nytt boligområde vil kunne får stor visuell innvirkning for opplevelsen av prestegården og 

dennes plassering i kulturlandskapet. Det anbefales å vurdere prestegårdens verneverdi, og om 

tiltaket er forenelig med verneverdien. Eventuelt kan det vurderes om ny bebyggelse kan og bør 

plasseres slik at den ikke visuelt eksponeres mot prestegården, dersom terrengforholdene gjør dette 

mulig. 

 

Det foreslås et område for næring, produksjon av tang og tareprodukter, på Kvalnes (nr 13 Næring, 

Kvalnes i konsekvensutredningen). Av konsekvensutredningen fremgår det at tiltaket er konfliktfylt 

bl.a. på grunn av negative konsekvenser for kulturminner og kulturlandskapsverdier. 

Fylkeskommunen har ikke nok kunnskap om kulturminne- og kulturlandskapsverdiene i området til 

å kunne vurdere disse ut fra et regionalt perspektiv. Vi registrerer at kommunen vurderer at 

hensynet til verneverdig bebyggelse, kulturminnevern og landskap kan ivaretas i forbindelse med 

planlegging og prosjektering av tiltaket.  
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I Misvær tilrettelegges det for utvidelse av et massetak (område BKT4) ikke så langt unna et 

område som er markert med hensynssone H730 og som omfatter et automatiskfredet bygg. Dersom 

dette tiltaket står i fare for å medføre uheldige visuelle konsekvenser i forhold til kulturmiljøet, bør 

det stilles krav til skjerming mot verneverdig bebyggelse i reguleringsplan. 

 

Kulturminnefaglig vurdering, nyere tids kulturminner: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

 

Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 

all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 

reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative 

ansvaret for alt arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier.  

 

Kommuneplanens arealdel for Bodø følger i stor grad opp regionale planer som omhandler 

transport.  

 

Vi viser da særlig til Regional Transportplans hovedmål 2 (sitat): «kollektivtransport skal gjøres til 

førstevalget ved reiser i byer og regioner».  Planen tilrettelegger for boligutbygging i flere områder - 

sentrum, Bodøsjøen, Hunstad sør, Tverlandet. Områdene har i dag god kollektivdekning, og vi 

anser som det som positivt at kommunen prioritere disse områdene. 

 

I arealpolitiske bestemmelsen i fylkesplanen heter det i kap 7.1.4 d) at «handelsområder skal ligge 

på eller ved hovedrute innen kollektivnettet». Planens forslag ivaretar dette i stor grad. De tre store 

handelsområdene – sentrum, Stormyra og Hunstad – ligger ved den største kollektivaksen. I dag er 

det på de mest hektiske tidspunktene en frekvens på avganger hver tiende minutt fra sentrum til 

Mørkved. Plasseringen av detaljhandel på stormyra kan føre til en økning i biltrafikk, da 

parkeringsplasser er lettere tilgjengelig enn i sentrum og billig eller gratis. Her kan 

detaljplanleggingen legge føringer for å lede besøkende/kunder til å velge kollektive løsninger 

gjennom for eksempel skilting, belysning, gangfelt etc. For øvrig vises det til innsigelsen om 

detaljhandel. 

 

Det er positivt at kommunen ønsker å se nærmere på områder for spredt boligbygging, og har 

tilrettelagt for få nye områder. I planbeskrivelsens kap. 7 trekkes spredt boligbygging frem som et 

mulig tema for neste revisjon. Fra fylkeskommunens side anbefales det at det til rettelegger for 

spredt boligbygging langs akser hvor det i dag allerede er tilrettelagt for offentlig tjenesteyting, 

herunder kollektivtrafikk (evt. skoleskyss). 

 

Både boliger og handel legges langs eksiterende kollektivakse. Bodø kommune har over tid sett en 

stor økning i antall reisende med buss. Nordland fylkeskommune, som drifter busstilbudet, ønsker å 

fortsette denne trenden. I så måte bidrar planen til denne ambisjonen. 

 

Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf 95 79 68 99 

 

 

Akvakulturfaglig uttalelse 

I fylkeskommunens arealpolitiske retningslinjer 8.5 punkt j) heter det: Arealplanlegging på alle 

nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig 

produksjon. 

 

https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/Arealpolitiske%20retningslinjer.pdf
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I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging vises det også til at det er viktig 

at det settes av tilstrekkelig areal til fremtidig havbruk i den kommunale arealplanleggingen. I dette 

ligger at kommunen her gjennom sin arealplanlegging bør legge til rette for at eksisterende og 

framtidig akvakulturnæring sikres tilstrekkelige arealer for sin virksomhet. Arealene må være store 

nok til at anleggene kan utvides i takt med utviklingen, og i tillegg må det tilrettelegges for nye 

arealer slik at næringa kan vokse når denne er klar for det. Fylkeskommunen vurderer at 

planforslaget som foreligger ikke i stor nok grad hensyntar regional og nasjonal politikk. Antallet 

områder for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret reduseres betraktelig i forhold til tidligere 

arealplan samtidig som det ikke settes av nye områder. 

 

I denne sammenheng viser vi til at det registreres betydelig interesse for produksjon av alger samt 

gryende interesse for en fornyet satsing på skjellproduksjon. Nibio, Nordlandsforskning og Nord 

Universitet nevnes som viktige kompetansemiljøer i regjeringens bioøkonomiske strategi – «Kjente 

ressurser – uante muligheter». Denne ble publisert høsten 2016. De nevnte miljøene er sterkt knyttet 

til Nordland generelt og Bodø spesielt. Bodø kommune bør i sin kystsoneplanlegging være med å 

vise vei m.h.t. å utvikle slik bioøkonomisk utvikling, særlig på marin side. 

 

Bodø kommune reduserer i forslaget til arealplan arealer som er tilgjengelige for 

akvakulturnæringen betraktelig i forhold til tidligere planer, ved at arealer tas ut av planen uten at 

det legges ut nye egnede arealer for fremtidig akvakultur. Vi viser til planbeskrivelsen (side 57) 

hvor arealer til formålet akvakultur av ulike grunner foreslås tatt ut fra planen. At arealene i 

tidligere planer delvis er uegnet av ulike årsaker skulle tilsi at man i samarbeid med næringen og 

andre interessenter bør legge arbeid i å finne nye, egnede arealer.  

 

I planbeskrivelsen vises til at det ikke har kommet innspill til planarbeidet fra næringen. Nordland 

fylkeskommune er kjent med at det har kommet henvendelser fra akvakulturnæringen til Bodø 

kommune om nye arealer etter at rullering av arealplanen startet, selv om spørsmålene kan ha blitt 

tatt opp med andre enn planavdelingen i Bodø kommune. Det er svært uheldig dersom innspill fra 

næringsaktørene ikke har blitt vurdert i planarbeidet. Nordland fylkeskommune etterlyser derfor at 

selskapene som allerede er etablert og andre aktører som har gjort henvendelser til Bodø kommune, 

burde vært aktivt involvert i planprosessen. 

 

Ettersom teknologien innen akvakulturnæringa gjør sine framskritt, også på miljøfeltet, vil næringa 

se seg om etter nye lokaliteter for sin virksomhet. Dette ble også presisert i vårt innspill til 

arealplanprosessen datert 31.01.2017. Dersom kommunen ikke legger til for utviklingen som vi nå 

ser, vil nye potensielle lokaliteter måtte gjennomgå tid- og ressurskrevende dispensasjonsprosesser.  

 

Akvakulturkommunene i Norge (ca. 160 i tallet) vil framover få tildelt midler direkte fra 

Havbruksfondet. Størrelsen på disse, årlige utbetalingene vil baseres på hver enkelt kommunes 

totale lokalitetsbiomasse. Konklusjonen på dette vil være at en arealplan som ikke legger til rette for 

økt vekst i akvakulturnæringa, kan risikere å stenge for en senere økt inntekt til kommunen. En slik 

politikk vil også potensielt åpne for økt antall dispensasjonssaker i årene som kommer. 

 

Akvakulturfaglig uttalelse: Steinar Randby, mob. 970 52 148. 

 

Mineralfaglig uttalelse 

Bodø kommune og særlig Bodø sentrum er et område i vekst. I forbindelse med bygging av 

infrastruktur og boliger vil alltid være behov for tilgang av kvalitetsråstoff av sand, grus og pukk. 

Noe av dette leveres i dag fra Misvær, men mye importeres fra andre deler av fylket og landet. Lang 

transport av slike masser er både kostbart og lite heldig for miljøet. Kommunen burde foreta en 
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gjennomgang av hvilke råstoffkilder som kan brukes til slike formål, både i kommunen og i 

tilliggende kommuner, og bidra til at disse sikres til slikt bruk. 

 

I tillegg til de områder som er avmerket på oversiktskartet ber vi kommunen vurdere å benytte 

hensynsone Mineralressurser, jf. pbl. § 11-8 c), for å ivareta forekomsten av apatitt (fosforholdig 

mineral) i Misværdalen. Misværdal apatittforekomst opptrer i et 6 kvadratkilometer stort 

bergartsmassiv som gjennomsnittlig inneholder 5 vekt % apatitt. Denne kjemperessursen av apatitt 

ble i perioden 2006-2012 undersøkt av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med 

Yara International og Nordland Mineral. Det ble da påviste en apatitt-rik sone på ca. 40 millioner 

tonn med 10 vekt % apatitt. Denne sonen og andre tilsvarende soner som det er muligheter for å 

finne andre steder i massivet har potensial til å bli økonomisk interessant på sikt, bl.a. som råstoff 

for produksjon av NPK-gjødsel som produseres ved Yara Norge AS sitt anlegg i Glomfjord. 

 

Mineralfaglig uttalelse: Ola Torstensen, tlf.: 75 65 03 52 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Ole-Martin Axelsen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Helligvær 24. Januar 2018 
Innspill til høring på kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 
Saksnummer : 2017/16846 
 
Helligvær Velforening viser til Kommuneplanens arealdel 2018-2030, og beklager at innspill 
fra oss kommer etter fristen. 

Helligvær Velforening har behandlet kommuneplanen på møte 23.01.2018 der vi enstemmig 
har fattet følgende vedtak: 
Helligvær Velforening ønsker utvikling innenfor fiskerinæring og havbruksnæring i området 
rundt Helligvær og ønsker å bli tatt med i prosessen med utarbeidelsen av kommuneplanen. 

Nærmere konkretisering er kommentert ut fra følgende utdrag: 

4.8.1 Kystsonen   
(Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse s. 55) 

 Kystsonen er en arena for fiske, oppdrettsvirksomhet, industri- og næringsvirksomhet, by- og 
tettstedutvikling og fritidsbruk med hytte- og båtliv, reiseliv og sjøtransport. Det er et stort 
press på sjøarealene, ulike interesser konkurrerer ofte om de samme områdene. Samtidig 
finnes det store biologiske og landskapsmessige kvaliteter i kystsonen som det er viktig å ta 
vare på.  
Fiskeri og havbruk: Fiskeriene er en viktig næring i Bodø Kommune som i 2017 har 158 
manntallsførte fiskere og 85 registrerte fiskefartøy. Ved siden av de tradisjonelle 
fiskeriinteressene finnes en stor og viktig havbruksnæring. Denne næringen har i løpet av de 
senere år etablert seg flere steder langs kysten og i dag er det en betydelig drift ved disse 
akvakulturlokalitetene 

 

 

 

 

 

 



Endringer 
(Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 Planbeskrivelse s. 56-57) 

Akvakultur og områder med akvakultur kombinert med andre formål: En gjennomgang av 
arealbruken i kystsonen viser at flere områder avsatt til akvakultur ikke har blitt tatt i bruk til 
formålet, dette selv om arealene har vært avsatt til akvakultur i flere planperioder. Grunnen 
til at flere av disse områdene ikke har blitt benyttet til akvakulturformål har bl.a. 
sammenheng med beliggenheten til arealene, interessekonflikter, infrastruktur og fysiske 
forhold (strøm, isgang, eksponering, dybdeforhold, m.m.).  
Enkelte områder har også vært avsatt til flerbruksområder; natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og 
akvakultur, noe som i enkelte tilfeller har vist seg å være konfliktfylt. Denne kombinasjonen  
er spesielt vanskelig for fiskeriene som i praksis blir utestengt fra viktige fiskeplasser. Det er 
også noen områder hvor det ikke er tatt nødvendig hensyn til dybden i havområdene der 
anlegget skal 
plasseres, noe som har ført til at fortøyningene har blitt satt utenfor de planlagte 
fortøyningsområder. 
 



Antall områder avsatt til akvakulturformål er redusert med i alt 8 lokaliteter og et område for 
fortøyning. Begrunnelsen for at en har valgt å ta ut områder er at områdene enten ikke er 
tatt i bruk til formålet, selv om arealene har vært avsatt til akvakultur i flere planperioder, 
eller at de ikke er egnet til formålet. Vurdering av egnethet er basert på flere 
vurderingskriterier, deriblant registrerte interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, 
fiskeriinteresser m.m.). 
 
Naturområder og friluftsområder i sjø 
(Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – Planbeskrivelse s. 61) 
 
Fiskeri: Fiskeriene er en viktig næring i Bodø Kommune som i 2017 har 158 manntallsførte 
fiskere og 85 registrerte fiskefartøy. Det er tatt hensyn til fiskeriene ved at det er fjernet 
formål som ikke kan kombineres med fiskeriene. Dette medfører mindre konflikter mellom 
bruksinteresser og at mer areal er blitt tilgjengelig for tradisjonelle fiskerier. Formålene som 
er fjernet er områder for akvakultur, ankringsområde akvakultur og forsvarets 
øvingsområder. Låssettingsplasser for fisk er også sikret med egne arealkategorier i 
plankartet. 

Kommentar fra Helligvær Velforening 
Overnevnte forslag om å ta ut områder som i dag er avsatt til akvakultur, dette gjelder 
området rundt Helligvær, ønsker Helligvær Velforening å bli tatt med på videre planarbeid. 
Her mener vi det ikke er gjort grundig nok arbeid mtp. interessekonflikt og næringsutvikling.  
Helligvær Velforening ser med bekymring på forslag om å ta ut området avsatt til akvakultur. 
Dette vil medføre stagnasjon i utviklingsmulighetene i Helligvær, noe som er svært 
ødeleggende for lokalsamfunnet.  
Vi ber derfor om å bli tatt med på videre planarbeid for å sikre langsiktige 
utviklingsmuligheter i Helligvær.  

Forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 til offentlig ettersyn og høring. 
Bystyrets behandling i møte den 26.10.2017: 

Forslag: 
Følgende er nytt i planforslaget: 

Sjøarealene. 
Det er foretatt en gjennomgang av arealbruken på sjøarealene for hele kommunen unntatt 
Skjerstadfjorden. Arealbruken er blitt mer tydelig og forhåpentligvis mer interesseavklarende 
for områder avsatt til akvakultur, fiskeri og friluftsliv. Endringene er gjennomført i dialog med 
næringsinteressene og friluftsinteressene. 

 

 



Kommentar fra Helligvær Velforening 
Vi ønsker å bli tatt med i dialog ved kartlegging av arealbruken av sjøarealene i Bodø 
Kommune. Ingen fra Helligvær har vært kontaktet i forbindelse utarbeidelse av de foreslåtte 
endringene.   

 

 

Med vennlig hilsen: 

 
Helligvær Velforening og Tiltaksråd 
Ørjan Pedersen 
Formann 
oerj-ped@online.no 

 

 
 



Fra: Ragnhild Edvardsen (Ragnhild.Edvardsen@bodo.kommune.no)
Sendt: 30.01.2018 15:56:34
Til: Knut Andreas Hernes; Marvin Jakob Johansen; Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Uttalelse fra Saltstraumen kommunedelsutvalg
Vedlegg: 
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i forbindelse med behandling av arealdelen til
kommuneplanen gjort følgende vedtak:
 
Saltstraumen kommunedelsutvalg har registrert at det har skjedd omfattende
masselagring på område N1 i kommunedelplanen for Saltstraumen (Ved FV 17/Veien til
vanntårnet på Knaplund).
 
I følge bestemmelsene i KDP Saltstraumen skal området detaljreguleres før det tas i
bruk. Dette er ikke gjort.
Saltstraumen kommunedelsutvalg  krever at pågående arbeider stanses inntil
reguleringsplan foreligger. Området er innfallsporten til Saltstraumen.
Det må derfor vurderes krav til midlertidig skjerming av området mot fylkesvei 17 inntil
reguleringsplanen foreligger.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Ragnhild Edvardsen
Utvalgssekretær
Politisk sekretariat

Telefon: 75 55 79 10/ 911 72 622
ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
 
 
 
 
 



Per Ulf Marvold 

Postboks 12 

8056 Saltstraumen 

 

Bodø kommune, Byplan      Marvold 20180204 

 

2017/16846  Svar til endringsforslag, kommuneplanens 
arealdel 2018-2030, områdene H61 & H62 
 

Enig i at H62 tilbakeføres til LNFR.  Her er det rasfare. 

Område H61 og Trodalen sørøstover til rasgrensen mot H62 (se kart D2, Parsell 2 & P3)                 
egner seg derimot meget bra til fritidsformål.   
 
Ønsker at H61’s fritidsformål utvides sørøstover, til også å gjelde Parsell 2 & P3  

Dalen danner et naturlig amfi med direkte utsikt Børvasstindan.   

Gangbru er nødvendig over Kystriksveien til stranda. 

De siste 20 år, har vi jevnlig fått forespørsler om hytter fra utbyggere og private. 

Trærne gir ikke drivverdig hogst. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

for Marvold Gård 

Per Ulf Marvold 

 

 

Vedlegger kart D2 med parsellene 2 & 3 



Bodø Kommune 
Byplan 
V/ Marianne Siiri 
 
         
 
          Oslo. 04.02.2018 
 
Deres ref: saksnr. 2017/16846. 
 
Uttalelse til " Høring kommuneplanenes arealdel 2018-2030 - forslag til endring av 
hytteområder. " 
 
Vi viser til brev med informasjon om endring av status av gjeldende hytteområde og det som 
står i vedleggskatalogen vedr: 

"H21 Selneslia, Landegode – 278 027 m2 

Ikke regulert. Ingen bygg. Ingen veiforbindelse. Bratt terreng. Det ligger utløsningområde for 
snøskred over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for snøskred. Det er 
flere aktsomhetsområder for jord- og flomskred i området. Hele Landegode er leveområde for 
nær truet art hare. Rasfarlig, og det er tilstrekkelige hytteområder på Landegode. 
OMRÅDET FORESLÅS FJERNET" 

Forslaget begrunnes med at det er stor rasfare. Vi vil påpeke at det er så vidt oss 
bekjent ikke forekommet ras i området som har vært benyttet som ferdselsåre for 
øyas innbyggere i siden før 1800 tallet. 

Det oppgis videre at det er leveområdet for hare og denne er en truet art på 
Landegod. Denne bestanden av hare er satt ut av jaktlaget rundt 1970 for å gi 
inntekter til salg av jaktkort så dette bør ikke være relevant argument i denne 
sammenheng. 

I tillegg vises det til at det er tilstrekkelig med  hyttetomter på Landegod, det bestrides 
ikke men hyttetomter har likevel betydning for den enkelte eiendoms verdi. Deler av 
området  tilhører bare gnr.10. bnr 2  mens resten av området er felles utmark for 
eiendommene gnr.10 gnr.bnr 1 og gnr 10 bnr.2  og som grunneiere velger vi å gi vårt 
tilsvar sammen. 

 Det er et relativt stort område som foreslås fjernet som hytteområde  og vi ber om at 
eventuell utbygging av hytter vurderes individuelt ut fra risiko for ras, og at deler av 
området H21 fortsatt kan vurderes som hytteområde 

Med vennlig hilsen 

Morten K Selnes - Eier av Gnr10 Brn 2 

Øistein Selnes - Eier av Gmr 10 Bnr 1 

Torild Hildre - Eier av Gnr 10 Bnr 1  



  

 

 
 



Fra: Ann-Kristin Evjen (Ann-Kristin.Evjen@studentinord.no)
Sendt: 05.02.2018 00:35:30
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: 110/3
Vedlegg: 
Bodø kommune
Saksnr./ref. 2017/16846
Høringsuttalelse ad. endring av hytteområde på 110/3. Kobbosen, Valnes.
Som grunneier vil jeg gjerne beholde H48 og H50 som mulig område for hyttebygging. 
At hele Kobbosen anses som skredfarlig kan ikke være riktig.
I dokumentet står det også at her er vårbeite for rein. Det var nytt for meg. For en del år siden var det mye rein i hele
Saltstraumen området pga store snømengder på fjellet. Etter det har her ikke vært rein. 

Legger ved noen bilder tatt i dag. 
Bilde 1: Tatt fra veien mot H 48. Det er ikke dyrkbart område. Stein og skog.
Bilde 2: bilde tatt fra gjerde mot utmarka og ned til veien, ca. 90 meter. H 48.
Bilde 3: fra gjerdet, mot Gjælen.
Bilde 4: H 50, fra der granskogen begynner er det bare store steiner. Det er ikke dyrkbart. 
Håper mitt innspill tas hensyn til i den videre behandling av kommuneplanens arealdel. 

Vennligst
for Karen-Anna Karlsen,

Ann-Kristin Evjen
8056 Saltstraumen 

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Ann-Kristin Evjen <annevjen@online.no>
Dato: 5. februar 2018 kl. 00:12:13 CET
Til: Ann-Kristin Evjen <Ann-Kristin.Evjen@studentinord.no>
Emne: 110/3







Sendt fra min iPhone



Fra: Inger Kymre (ikymre@gmail.com)
Sendt: 05.02.2018 10:54:22
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - merknad.
Vedlegg: 119-7 H9 hyttefelt.pdf

I kommuneplanen for 2014-2026 er en del av gnr. 119, bnr. 7 foreslått regulert til hytteområde H9 (se vedlagt kart). 
Dette er foreslått fjernet i ny kommuneplan.

Jeg ber om at dette området opprettholdes som hyttefelt H9, da det er flere eiere av bnr. 7, og muligheten for å kunne
sette seg opp en hytte/fritidsbolig på andre deler av eiendommen, er begrenset av bestemmelsene i kommuneplanen
med LNFR-område.

Området er ikke, slik det fremgår av nytt forslag til kommuneplan, ras- og flomområde.

Mvh. Inger Kymre Brasø



 Bodø, 5. februar 2018 

Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel 2018-2030        
– forslag til endringer av hytteområder 
Takk for brevet der jeg ble gjort oppmerksom på forslag til endring av hytteområder i ny 
kommuneplanens arealdel (2018-2030). 

Jeg eier gården Stokjord Østre (gnr. 91/bnr. 7) ved Åseli. I gjeldende kommuneplan ligger 
eiendommen delvis i område som er avsatt til fritidsbebyggelse - H61. Området har etter det 
jeg har funnet ut, minst siden 2004, vært avsatt til fritidsformål. 

Sammendrag 

Begrunnelsen er svak og dårlig utredet om hvorfor fritidsbebyggelse blir i konflikt med 
landbruk og kulturminner.  

Eiendommen kjøpte jeg i 2015 og siden da har jeg gjort forarbeid til reguleringsplan. Min 
intensjonen med eiendommen er å legge til rette for fritidsbebyggelse. Som fersk grunneier 
vurderer jeg det som urettferdig og uforutsigbart at manglende reguleringsplan skal brukes 
mot meg. Jeg har fått innspill og anbefalinger fra fagpersoner og mener at det gjennom 
reguleringsplanlegging vil være mulig å ta hensyn til dyrket mark, Sefrak-byggene og ny 
fritidsbebyggelse. 

 Jeg ber om at området H61 vurderes på nytt og at mine momenter inngår i vurderingen.  

Kommunen foreslår i forslag til ny arealplan, at formålet fritidsbebyggelse H61 skal endres 
til LNFR. Begrunnelsen for dette er at område ikke er regulert og av hensyn til landbruk og 
kulturminner.  

 
Figur 1 Kartutsnitt av vedtatte reguleringsplaner og arealplan for området  

 

Eiendommen 
Gården har stått ubebodd siden 1987 og 
bygningene som er bygd før 1900 (SEFRAK-
registrert i 1989) er svært preget av manglende 
vedlikehold. Våningshus, fjøs og stabbur ligger 
midt på jordet (fylkesveien ble bygd ca. 1980) 
og det er ikke veg helt frem.  



 
Jordvern 
I 1969 hadde gården 16 da dyrket jord (hvorav 1 da potet) og ellers krattskog. Gården hadde 
14 sauer og en avling på 500 kg potet. Fra begynnelsen av 70-tallet ble marka liggende 
brakk frem til boden Arve Karlsen på Tuv igjen tok deler av arealene i bruk på slutten av 90-
tallet. Karlsen sluttet selv med dyrehold i 2012, men har fortsatt å holde landskapet åpent 
og solgt foret videre. Bonden beskriver jorda som skrinn og stedvis uheldig mye leire. 

 Formålsendringen på grunn av hensyn til dyrka mark: Det fremkommer ikke i 
dokumentene om dette er landbruksmyndighetens vurdering.  I henhold til 
kartbasen «skog og landskap» er det i dag ca. 14,6 da fulldyrka jord på 
eiendommen. Jeg ber om at landbruksmyndighetens vurdering fremkommer i 
denne saken.  

Jordvernet står sterkt og som landskapsarkitekt kjenner jeg godt til argumentene 
for å bevare matjorda. Jeg ønsker å bevare så mye som mulig av dyrkamarka og 
ut fra et miljøperspektiv har jeg planer om å legge forholdene til rette for 
andelslandbruk eller parsellhager. Jeg mener det gjennom reguleringsplanlegging 
er mulig å kombinere dyrket mark med fritidsbebyggelse. 

Historiske verdier 

 
Figur 3 Gården Stokjord Østre. Foto: I. Kokkonen, april 2015 

Jeg hadde sommeren 2015 befaring på gården med Saltstraumen museum og kommunens 
kulturminnerådgiver for å vurdere hva som burde og kunne reddes av historiske verdier. 
Senere har både Nordland fylkeskommunes og kommunens kulturminnerådgiver sagt at det 
er ønskelig å bevare eldre hus. Disse byggene er ikke konkret vurdert for fredning. 
Kommunens kulturminnerådgiver vil først gjøre en vurdering i en eventuell byggesak. Han 
signaliserte at det er synd at fjøsene forsvinner på bygdene og at Bodø kommune derfor 
ønsker å bevare eldre fjøs - gjerne ombygd til fritidsboliger. Da er det lokaliseringen og 
volumet som er interessant. Bygningene må inspiseres og vurderes nærmere av fagfolk for å 
kunne vurdere om en ombygging eller rivning/oppbygging er aktuelt. 

 Det fremkommer ikke i dokumentene om det er gjennomført en 
kulturminnefaglig vurdering av kulturminnemyndighetene om at fritidsbebyggelse 
er i konflikt med SEFRAK-byggene. Jeg mener at dette må utredes og vektlegges.  

Figur 2 Våningshuset. Foto: I. Kokkonen, feb. 2018.



Slik jeg vurderer de signalene jeg har fått, vil ikke hytter i området forringe den 
eldre bygningsmassen. Jeg mener at det gjennom reguleringsplanlegging er mulig 
å kombinere eldre bygningsmasse med fritidsbebyggelse. Dette vil også kunne 
sikre at SEFRAK-byggene vil kunne utbedres eller bygges opp igjen. 

Fritidsbebyggelse på sjøsiden av veg 
Statens vegvesen har opplyst om at veglovens generelle byggegrense på 50 meter målt fra 
midtstripe veg kan og ofte blir fraveket ved en reguleringsplan. Statens vegvesen anser 
hyttefelt som ligger på oversiden av vegen som trafikkfarlige siden dette fører til at folk 
krysser vegen på tur til havet. Det er fra deres side ønskelig at hyttefelt etableres på sjøsiden 
av fylkes- og riksveier. 

Utvikling av eiendommen og regulering 
Bodø kommune er i tråd med overordnet arealpolitikk når de ønsker å samle formål. I dette 
området er det flere reguleringsplaner for fritidsbebyggelse. Dette hytteområdet ligger 
landlig, men er likevel nært byen. Man kan faktisk sykle hit eller reise kollektivt. Det må vel 
sies å være i tråd med kommunens "grønne politikk" og visjoner om mindre bilkjøring. 

  
Figur 4 Spennende aktiviteter i fjæra. Foto: I. Kokkonen mai 2015/ juni 2017.  

Bodø kommune er en innovativ kommune med sterkt fokus på smarte løsninger. Jeg ønsker 
å tilrettelegge for en fremtidsrettet og miljøvennlig fritidsbebyggelse. Da er det viktig å 
tenke helhetlig og vurdere hva som er ønskelig og bærekraftig for området og eiendommen. 
En forbedret adkomst, kanskje med en universelt utformet sti ned til sjøen, vil gjøre denne 
delen av strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten. Utforming av eventuelle 
nybygg/endring av eksisterende bygg, vil bli en prosess som jeg ser fram til å ha med 
kommunen, både i forbindelse med reguleringsplan og byggesaker. 

Jeg er av den oppfatning at dette området fortsatt er egnet til fritidsbebyggelse. Arbeidet 
med reguleringsplanen er begynt og jeg vil be om et oppstartsmøte med kommunen i løpet 
av kort tid.  

Mitt forslag - H61 
Til slutt ønsker jeg å gjøre kommunen oppmerksom på at hytteområdets avgrensning er 
ulogisk og uhensiktsmessig. Området på min eiendom på motsatt side av veien kan med 
fordel tas ut, men grensen i vest bør følge eiendomsgrensen slik at hele gårdstunet tas inn i 
formålet. Forutsetter at dette var den opprinnelige tanken da området ble avsatt første gang. 



 

 

Vennlig hilsen Ingrid Kokkonen

Figur 5 Mitt innspill til ny avgrensning av hytteområde.



 

 

 

Bodø kommune 

Postmottak på e-post 

Marianne Siiri på e-post                                                                                                 
Bodø 5.2.2018 

 

Innspel til kommuneplanens arealdel, 201716846, Tekkelvika 
 

Som fritidshuseigarar i Tekkelvika vil vi med dette gi innspel til kommuneplanen:  

 

Dyrka og dyrkbar jord. Bodø kommune har bygd ned over 500 dekar matjord i 
perioden 2011 – 2016. Tekkelvikområdet Området mellom hyttefeltet i nord og sør er 
stort sett dyrka og dyrkbar jord.  Med enkle tiltak kan området nyttast til potet- og 
grønsak produksjon, beite og grasslått, slik som er praktisert rundt vår eigedom 70/30 
Tekkelvikstua. Området var brukt som jordbruksland i alle tiår det var fast busetting 
på dei to bureisingsbruka som var i Tekkelvika. Matjord er ein ikkje-fornybar ressurs. 
Det tar 1000 år å lage 1 cm matjord. Vi har gått ned fra 2,0 dekar fulldyrka jord for 
kvar nordmann i 1999 til har vi 1,63 dekar i 2012. Over tid har matjordarealet i Norge 
gått frå ca fem prosent i 1950 til under 3 prosent. FAO har tall som viser at den 
globale matproduksjonen må auke med 70 prosent innan 2050 for å sikre verdas folk 
nok mat. Kommunen har mange ganger tatt opp spørsmålet om å ta vare på 
matjorda, og kan ikkje halde fram med å ta bit for bit i en kommune der alternativa 
fins. Kommunen må finne lokale løysingar på globale problem, og når det gjeld 
matjordsituasjonen bør den planleggast i eit 7-generasjonars perspektiv, ikkje berre 
for dei neste 12 års som kommuneplanen sin arealdel viser til. Vi ber på grunnlag av 
dette om at all dyrka og dyrkbar jord blir tatt ut av planene.  
 

Endring av hytteområdet: Planane viser at framtidig hyttebygging er planlagt heilt 
ned til fjæresteinane, og dermed i 100-metersbeltet mot sjøen. Dette vil ta frå 
området mykje av kvalitetane. I tillegg er Tekkelvika eit svært verhardt område mot 
sjøsida. Vi er i mot at hytteområdet blir endra.  

 

Stinett og friluftsliv: Vi be kommunen ta omsyn til stinettet og friluftslivet som er i 
bruk i området i dag. Stien mellom naustvegen-Tekkelvikstua-hyttefeltet i Nord 



(dagens H39) er svært mykje brukt til alle årstider. Ein anna sti går på baksida av 
hyttefeltet, parallelt med riksvegen, er også flittig brukt av dei som skal til 
Skålbonesåsen eller gå rundturen gjennom granskogen på austsida av hyttefeltet 
mot Skjerstadfjorden. Det går sti mellom hyttefelta, sti frå nausta til fiske- og 
friluftsområdet mot Godøystraumen, og sti langs fjæra i heile området. I tillegg er 
elgtrakket frå felles naustveg i bruk av nettopp elgen…  Grunneigar som i 2017 søkte 
om å bygge 3 nye hyttetomer på H39 skreiv «Det er ingen stier eller noen bruk av 
allmennheten hvor tomtene eller vei planlegges.» Dette er ikkje rett. Naustvegen, 
som er felleseige mellom hytteeigarar og grunneigar, er også å sjå på som del av vårt 
felles friluftsområde. Bekken som renn parallelt med naustvegen kjem frå ei naturleg 
kjelde i berget ved hyttefeltet i Nord. Dette er eit lite bekkefar, men med ein idyllisk 
dam og eit steinsett bekk frå gamal tid av med rikt fugleliv, ekorn, oter, rev, elg, 
variert vegetasjon og vassføring som følger årstidene, og er til glede for alle som 
brukar naustvegen. Bekken er rydda for plast og tidlegare miljøsynder i løpet av det 
siste tiåret, og vi ønsker at bekken blir urørt. 

 

 

Med helsing 

Finn Arne Almås og Ingeborg Tangeraas, eigarar av Tekkelvikstua 

 

































































Fra: Rune W. Nyheim (rune.nyheim@me.com)
Sendt: 07.02.2018 11:11:18
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2017/16846
Vedlegg: vedlegg 1.pdf;ATT00001.txt

> Uttalelser/merknad
>
> Som grunneier på 119/2 vil jeg gjerne ytre ønske ifm. Kommuneplanens
> arealdel 2018 – 2030
>
> Vi ønsker mulighet for å utvide eksisterende hyttefelt, ved Saneide og Sjyhågen. Og kanskje for fremtiden i Grytvika.
> Har også tanker om enkel Campingplass ved Storviksanden i samarbeid
> med grunnereier Kjell-Ove Wang 119/1
>
> En ytterlige innstramming av LNFR vil ikke være en fordel for oss.
>
> Se Kart:
>
Vennlig hilsen
Rune Nyheim
Eidet 37
8093 Kjerringøy
Tlf 91171481
>











Bodø kommune 
Postmottak på e-post 
Marianne Siiri på e-post                                                                                                 
Bodø 5.2.2018 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel, 2017/16846, Tekkelvika 
 
Som hytteeier i Tekkelvika vil vi med dette gi innspill til kommuneplanen:  
 
 
100-meters beltet. Planene viser at framtidig hyttebygging er planlagt ned til sjøen. 
Dette vil ta fra området mye av kvalitetene, og vi synes at 100-meters regelen er 
viktig å holde seg innenfor.  Området helt nede ved sjøen brukes mye og kan fortsatt 
brukes hvis det er skikkelig tilgengelig.  
 
Dyrka og dyrkbar jord. Grøntareal. Det er viktig å beholde grøntarealer mellom 
hyttene i et så tettbygd område. Bodø kommune har bygd ned over 500 dekar 
matjord i perioden 2011 – 2016. Det kan ikkje fortsette. Vi ber på grunnlag av dette 
om at all dyrka og dyrkbar jord blir tatt ut av planene.  
 
Trafikk i hytteområdene:  Vår hytte ligger i et område med sterke 
trafikkrestriksjoner.  Dette ønsker vi i størst mulig grad skal videreføres. Vi har hatt 
mange saker hvor det har vært en kamp for å få beholde dette området bilfritt. Det er 
et kupert område, og tett mellom hyttene, og evt. bilveier vil ta mye areal.  Hvis de to 
hytteområdene i Tekkelvika slås saman, slik det er foreslått, må en sørge for at det 
ikkje blir flere bilveier mellom hyttene i vårt felt, og mellom de ulike feltene. Dette 
redegjorde vi nærmere for i en høringssak med Bodø kommune nylig (2017), hvor 
grunneier søkte om hytter med biladkomst. Vi viser til uttalelsen.  
 
Stinett og friluftsliv: Vi ber kommunen tar hensyn til stinettet og friluftslivet som er i 
bruk i området i dag. Stiene brukes mye og er en viktig kvalitet siden området 
avskjæres av en trafikkert vei.   
 
Hilsen Kirsten Springer Hasvoll og Paul Bakke, hytteeiere i Tekkelvika



Fra: Finn Lastname (finnrobert@sbnett.no)
Sendt: 05.02.2018 22:14:00
Til: Marianne Siiri
Kopi: 

Emne: Uttalelse 2017/16846
Vedlegg: 
Ang. høring kommuneplanens arealdel 2018-2030 - forslag til endringer av hytteområder.

Som eier av eiendom 219/4 uttaler jeg meg i overnevnte høring.

Det er idag inngjerdet beredskapsareal for husdyr i nevnte område h121. Gjerdet har følgende grenser: Ånlegerelva i
nord til statsgrense i sør, vesterliveien i øst, og rv813 i vest.
Dette arealet i h121 er naturlig å ta bort.

Videre ser vi økende konflikter med beitedyr kontra fritidsbebyggelse, og annen bebyggelse der eier ikke oppfyller
krav til utmarksgjerde etc.
Ber derfor om at følgende punkter tas med i planen for sammenslåingen av h120 og h121.

1. Grense sør trekkes 50m mot nord.
2 .Grense vest flyttes slik at den følger rv.813
3. Grense langs Kykkelvatn trekkes 20m fra høyest målte vannstand.

Punkt 1, er i første grad et konfliktdempende tiltak, for å unngå for mye trafikk nært opp  mot eksisterende
beredskapsareal.
Punkt 2. Her unngår man å båndlegge gode beiteområder der det idag ferdes mye sau.
Punkt 3. Faren for forurensing og hensynet til allemansretten bør være tungtveiende.

mvh
Sven-Rune Åsen



Fra: Ole Brekke (olbrek@online.no)
Sendt: 04.02.2018 19:48:20
Til: Marianne Siiri
Kopi: 

Emne: Re: Høring 2017/16846 ang. kommuneplanens arealdel 2018-2030 - forslag til endring av
hytteområder Brekke i Misvær
Vedlegg: image001.png;Jordskiftekart Salten jordskifterett ang. felles lunneplasser i utmarka i
Brekke.docx
Hei!
 
 
Kommer med følgende innspill ang. hytteområder på Brekke i Misvær. Iflg. brev fra dere datert 11.01.2018
har jeg frist til 5/2-2018 til å komme med innspill på hytteområder på Brekke. 
 
1. De felles lunneplasser for tømmer og ved for alle grunneiere på Brekke og som er avmerket og fastlagt
på vedlagte jordskiftekart (sak 3/2001 Salten jordskifterett) bees unngått som parkeringsplasser for biler i
forbindelse med hytttefelt mm. da det drives aktivt skogbruk i området og parkering av biler på
lunneplasser vil kollidere med den aktive skogsdriften i området   
 
2. Det planlagte hyttefeltet på Blomlia har for mange hyttetomter: Antall hytter bør reduseres til feks. 15
på blomlia fordi:
a) Det er hønsehauk reir på Blomlia, jfr. sjeldne arter
b) Det er en smal vei med få møteplasser fra Brekke over Innermarka til Blomlia, og trafikken er rimelig stor
allerede nå. Det kreves flere møteplasser på veien hvis det skal være flere hytter i området 
c) Det er trekkvei for tamrein over Blomlia og oppmot fjellet, en av de få på østsiden av Misværdalen
d) Det er storfugl på Blomlia, dvs. tiur og orrfugl
e) Det er rester av en grunnmur til en gammel mølne fra 1800 tallet på Blomlivadet 
f) Det er beitedyr i området. 
 
3. Den gamle brua i Brekke bør vedlikeholdes slik at hytteierne til hyttefeltet i Durmålsgrøva kan parkere
langs Brekkveien mot Grendehuset i Vestvatn .
4. Ang. hyttetomter på gnr. 223 bnr. 2/12 så er de tidligere planene for området på denne eiendommen fra
forrige planperiode OK.
 
mvh
Ole-lars Brekke
eier av gnr. 223 bnr. 2 og 12 på Brekke
 
Mobil: 41451690  
 
 
 
Den 25.01.2018 09:58, skrev Marianne Siiri:

Hei

 

Kan du sende en kart over området? Det er jo mange teiger på 223/12.

 

Med vennlig hilsen

Bodø kommune

Marianne Siiri

Arkitekt/arealplanlegger, byplankontoret

 



Telefon 75 55 53 37

marianne.siiri@bodo.kommune.no

www.bodo.kommune.no

 

 

Fra: Ole Brekke [mailto:olbrek@online.no] 
Sendt: 24. januar 2018 17:06
Til: Marianne Siiri
Emne: Re: SV: Høring kommuneplanens arealdel 2018-2030 - forslag til endring av hytteområder

 

Hei!
 
Jeg har også en småbruks eiendom på Brekke i Misvær: gnr. 223 bruksnummer 2 og 12. 
Og en liten og gammel hytte på Brekkefjellet. 
 
Er der planer om endrede hytteområder der?
  
mvh
Ole-Lars Brekke
 
 

 

Den 24.01.2018 09:35, skrev Marianne Siiri:

Hei

 

Hva heter området der du har hytte, ev oppgi teig.

 

Med vennlig hilsen

Bodø kommune

Marianne Siiri

Arkitekt/arealplanlegger, byplankontoret

 

Telefon 75 55 53 37

marianne.siiri@bodo.kommune.no

www.bodo.kommune.no

 

 



Fra: Ole Brekke [mailto:olbrek@online.no] 
Sendt: 23. januar 2018 20:20
Til: Marianne Siiri
Emne: Høring kommuneplanens arealdel 2018-2030 - forslag til endring av hytteområder

 

 
Hei!
 
Jeg har fått et brev fra dere der jeg er bedt om å komme med innspill om forslag til endring
av hytteområde i kommuneplanens arealdel og brevet er sendt til de som blir berørt av
saken. Gjelder trolig sak 2017/16846.
 
Det ligger ikke ved brevet noe forslag til slik endring, og jeg fant ikke forslaget ang.
endring av hytteområde på kommunens nettsider. 
 
Kan dere sende meg kart over forslag til endring av hytteområder i kommuneplanens
arealdel - evnt. vedtak som er gjort på email? Evnt. også per post?
 
 
med vennlig hilsen
 
Ole-Lars Brekke
eier av gnr. 223 bnr. 2 og 12 
 
Mobil: 41451690 
 
 

 



Fra: Arne Utz (arneutz@gmail.com)
Sendt: 01.02.2018 15:50:07
Til: Marianne Siiri
Kopi: 

Emne: KPA 2018-2030
Vedlegg: 
Hei, Marianne.
Har nå prøvd for andre gang å få oversendt ett innspill vedr denne sake. Får bare feilmelding om at det er en Internel
error.

Fikk ikke noe tilbakemelding sist da jeg sendte over meld til deg vedr dette problemet.
Først:
Hyttas eier er Jorunn Utz, som er 86 år. Hun har overlatt den praktiske driften og bruken til min bror og meg. Jeg fikk
info om dette mens jeg var på ferie, og uten mulighet for oppfølgende kontakt. Prøved registrering på elektronisk
skjema, men som jeg sa - med feilmelding.

Prøver likevel å sende innspillteksten på nytt på denne mailen, slik at dere blir informert om våre innsigelser mot dette.

Håper du kan sørge for at vårt innspill blir hørt.
Vår innspilltekst:
*****************************************************************
Vedr Hytte Nevelsfjorden H2.
Beskrevet i Vedleggskatalog - side 24 - 27.

Hytten ble bygd i 1962 (ikke 1994 som beskrevet). Den ble utvidet i 1994. Den øvrige beskrivelse som dere legger
inn mener vi er en meget stor, ja kanskje en direkte feil beskrivelse av hyttens topografiske utfordringer. Riktignok
gikk det et lite jordras for mange år siden, men det var langt unna hytta. Vi har ved flere anledninger observert
området rundt fjellsiden over hytta, uten å registrere noen form for innvirkninger, verken fra nedbør eller andre
værforhold.
Når vi ser på kotehøydene rundt hytta, ser vi lett at et ras fra fjellsiden vil ikke nå hytta, verken med snø eller
steinsprut.

Vedr deres grunnlag for at hytta ligger utsatt for ras, finner jeg vanskelig for å akseptere.
Er det mulig for oss å få se på den geologiske vurderingen som beskriver at hytta er utsatt for skader av ras.

Hytta vår har stor affeksjonsverdi for hele familien selv om den er primitiv og enkel. Hytten er svakt utfordrende å
bruke siden den ikke har vei, men det kompenseres ved at den står så nært havet. Vi bruker båt for å frakte alt
utstyret vårt til den. Dette ser ikke vi på som noe problem.
Strandloven kom etter at hytta ble bygd, så dette er en side av saken som ble grundige belyst under hyttas
byggeprosess.
Selv om dere i begrunnelsen for dette bruker rasfare som argument, kan jeg ikke fri meg for tanken at dette spiller litt i
bakgrunnen når hytta foreslås fjernet. Dette vil i så fall gjøre denne avgjørelsen vanskeligere å akseptere da det
befinner seg mange hytter i fjorden som ligger like nært havet som vår.

Dere foreslår at denne fjernes (ref deres beskrivelse i vedlegget - side 26.
I denne beskrivelsen ligger det flere sider som er viktig for oss å få skriftlige beskrivelser hva dere mener.

Hilsen
Arne Utz
Märthas gt 9
8004 Bodø



Mail: arne-utz@online.no/arneutz@gmail.com
tlf.: 90590367



Fra: Stig Skålbones (stig@skalbones.com)
Sendt: 31.01.2018 08:38:30
Til: Marianne Siiri
Kopi: 

Emne: Ny kommuneplan Hytteområde H 46
Vedlegg: 

Hei.

  Viser til hyggelig og avklarende telefon 26.januar.

  Vi  som står som eiere av de 3 landbrukseiendommene som blir berørt av
H 46 Tekkelvika/Skålbones, er enig i kommunens forslag til å avsette
området som hytteområde. (Vi vil etterhvert få laget en felles reg.plan
for området)
  For eier av gnr. 74 bnr. 6 hadde det vært ønskelig å utvide området noe
østover. Området mellom det som er beplantet med gran og det som i
naturbasen står som viktig naturområde.
Men her er vel løpet kjørt i denne omgang, eller?

Vennlig hilsen
Stig Skålbones
TLF 95154546



Fra: Vibeke Nikolaisen (Vibeke.Nikolaisen@bodo.kommune.no)
Sendt: 07.02.2018 09:32:59
Til: Marianne Siiri
Kopi: heidianitam@hotmail.com

Emne: Innspill til KPA, Tekkelvika H 39
Vedlegg: 
Innspill til forslag i KPA som gjelder hytteområder.
Tekkelvika H39 som er regulert til fritidsbebyggelse.
 
Som eier av 74/23 i Tekkelvika N var vi blant de første som bygde hytte i feltet. Vi har etterhvert fått begrenset
mulighet til å bevege oss fritt i naturen i området. Bilveien nord for oss ‐ny rv 17, og et hyttefelt i sør. Stien forbi
«Kongleskogen» øst for oss er nå borte siden trær er fjernet og terrenget for ulendt til å gå tur i. Derfor vil alle nye
inngrep i nære områder begrense vår mulighet til å bruke området for rekreasjon og nytelse av naturen med sitt
rike dyre‐ og planteliv.  
Derfor er vi ikke positiv til en sammenslåing av feltene som betyr flere hytter og meir støy.
 
Jeg viser til punkter som er viktig for oss og som ble sendt inn i forbindelse med en innsigelse til en søknad fra
grunneier om dispensasjon på utvidelse med 3 hytter i feltet i Tekkelvika N: 
 
Den nye KPA pkt 3 sier noe om fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse hvis mulig. Men også noe om utnytting
av eksisterende infrastruktur. Vårt hyttefelt har ikke kapasitet til flere brukere av vann og avløpsanlegg. Vann,
septik og strøm sørget vi hytteeiere selv for å etablere, og eier disse anleggene.
2. Vi betegner området som grenser til våre hytter som viktig friområde for naturopplevelser. Dyre‐ og fuglelivet
er stort og variert i området.
3. Trekkvei for elg går rett ved hyttene og inn mot skogen i øst. I det området som det nå søkes dispensasjon til
hyttebygging og anlegg med vei og parkering.
4. Vårt hyttefelt ligger nå midt mellom ny riksvei 17 og et større utbygd hyttefelt i sør. Friområder rundt feltet vårt
er derfor mer viktig nå etter utbygging av vei og hytter.
5. En sti fra hytten vår ned til naustet går i det omsøkte området og vil bli berørt.
6. En plan med motorisert ferdsel og 3 meter bred vei rundt hele feltet er et stort inngrep i naturen. Dette vil også
være til sjenanse for oss. Vei og parkering som vil kreve vedlikehold og brøyting på vinterstid vil skape uønsket
støy i feltet vårt som ligger midt i denne sløyfen av omsøkt adkomstvei med motorisert ferdsel.
7. Etablert biladkomst til eksisterende hyttefelt er parkeringsplass med godkjent gangvei i 1,5 meters bredde inn
til hver hytte. Dette at vi ikke har biler i feltet er noe vi i dag ser på som stor verdi for hyttefeltet. En plan med så
mye inngrep i form av vei og parkering til hver hytte vil ikke være tilpasset eksisterende felt.
 
Vi slutter oss forøvrig til innspill fra eiere av Tekkelvikstua, Ingeborg Tangeraas og Finn Arne Almås.
 
Med hilsen
Vibeke Nikolaisen og Heidi Mellemvik
Tlf: 99730439
vi‐nikol@online.no
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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Rønvikjordene   

Det vises til høringsbrev datert 09.11.17 der Bodø kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 

2018-2030 for Rønvikjordene er lagt ut til høring. Det utsendte forslag til KPA omfatter blant 

annet tre alternativer for arealbruk på Rønvikjordene. Disse tre alternativene fraviker fra 

nåværende KPA og er således også i strid med det kompromissvedtak som ble inngått i 2010.  

Gjeldende KPA angir at:  

- størstedelen av området skal beholdes som LNFR 

- en mindre del av området (N1) er regulert til næring 

- enkelte mindre deler (O1-O4) er regulert til offentlig tjenesteyting 

Fylkeskommunen er grunneier av disse jordene, og det er i denne egenskap fylkeskommunen her  

avgir høringsuttalelse. Nordland fylkeskommune er også fagetat innen arealplanlegging og 

kulturminner. Høringsuttalelse som fagetat gis administrativt av seksjon for plan og miljø. 

Nordland fylkeskommune (Nfk) har for tiden et prosjekt med formål å utarbeide en 

områdereguleringsplan for Rønvikjordene. Dette arbeidet er i samsvar med, og er forankret i 

kompromissvedtak/protokoll mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune fra 2010, som 

også gjeldende KPA bygger på. Kompromissvedtaket er behandlet i fylkestingsak 135-2010 hvor 

tilslutning er gitt.  

Nfk har invitert Bodø kommunes administrasjon og politikere til samarbeid om områdeplanen. Det 

er fortløpende gitt informasjon om planarbeidet i møter med kommunen, senest i møte den 

12.12.2017 med presentasjon av 3 alternative skisseutkast.  

Forslagenes konsekvenser for landbruksdriften:  

Dagens bruk/drift av Bodin gård og landbruksarealene er forpaktet bort. Dagens bygningsmasse og 

anlegg er gammel og utdatert. Som minimum må det på plass ny driftsbygning for å kunne drive 

en forsvarlig gårdsdrift med kubesetning og melkeproduksjon. 

Fylkesmannen i Nordland har i rapport vurdert at ny driftsbygning må lokaliseres til Vågønes gård 

(som eies av Bodø kommune) og at Bodin gård og Rønvikjordene må forpaktes bort i minimum 20 

år. Det er også en forutsetning i rapporten at driftsbygning må være på plass og stilles til rådighet 
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for en forpakter. 

Rønvikjordene har kulturhistorisk og økonomisk verdi og har potensiale for befolkningen lokalt i 

Bodø og i Nordland. Det pågående arbeidet med områdeplanen har som mål å realisere disse 

verdiene og potensialet, samt å legge forholdene bedre til rette for bærekraftig og lokal bruk av 

arealene, landbruket og kulturlandskapet.  Dette skal pågående områdeplan basert på gjeldende 

KPA legge til rette for. Slik Nordland fylkeskommune vurderer det, vil en utvikling som skissert 

vanskeliggjøres dersom KPA endres som foreslått av kommunen. Utvikling av en helhetlig god 

landbruksplan for Rønvikjordet må ses i nært sammenheng med både næring og annen bruk. 

Arealet er meget stort og krevende. Nfk har brukt betydelige midler knyttet til 

områdeplanleggingen. 

Behov for næringsareal: 

Ved henvendelse til næringsmeglere i Bodø, så bekreftes at det er stor etterspørsel etter 

sentrumsnære næringsarealer. Næringsarealet som er angitt i gjeldende KPA, kan realiseres raskt. 

Det finnes ikke alternativer sentrumsnært til ny næringsutvikling.  

Bodø kommune og Nfk har behov for nye arealer i fbm kommunal bydrift og parkering for 

kollektivtransport. Det er tenkt plassert på O4 som er avsatt til offentlige formål i vedtatt KPA. 

Arealet benyttes i dag til massedeponi/riggområde i fbm. tunell og veibygging. 

Etter fylkeskommunens mening vil manglende utvikling av N1 til næringsareal hemme utviklingen 

av Bodø by. Prosjektet «ny by –ny flyplass» vil formodentlig medføre at næringsarealer frigis når 

prosjektet realiseres. Men det er slik at behovet for næringsarealer eksisterer i dag, og det er ikke 

tilfredsstillende å måtte vente til tidligst 2025, da «ny-by – ny flyplass» prosjektet tidligst kan 

realiseres. I FT sak 135/10 datert 06.12.10 står følgende «Bodø kommune legger til grunn at byen 

bør ha ca 2 km² næringsareal, og at det nå er en underdekning på ca. 1 km². Dette må ses i 

sammenheng med et årlig behov for mellom 50 og 100 daa.» 

Konklusjon: 

Rullering av KPA må etter Nordland fylkeskommunes syn ta høyde for den pågående prosess med 

områdeplan og behov slik de er beskrevet. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig drift og utvikling 

av landbruket på Rønvikjordene, samt avhjelpe et akutt behov for bynære næringsarealer. 

Nordland fylkeskommune anmoder basert på ovennevnte på det sterkeste om at Bodø kommune 

forholder seg til kompromissvedtaket fra 2010, og at gjeldende KPA videreføres for 

Rønvikjordene. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Knut Petter Torgersen 

fylkesråd for økonomi 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
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Innspill til forslag i KPA som gjelder hytteområder.
Tekkelvika H39 som er regulert til fritidsbebyggelse.
 
Vi vil komme med innspill til mere hyttebygging i Tekkelvika
 
Vi er nye eiere av 74/24 i Tekkelvika N . Denne hytten var de blant de første bygde hyttene i feltet. Vi falt for
naturen og nærheten til sjøen og at feltet inneholdt ca 20 hytter med passe avstand. Tenker at dette er veldig
viktig moment for hyttebebyggelse i hele landet. Det skal være frihetsfølelse å komme på hytta og sjølv i et
hyttefelt skal det være såpass luft imellom at det ikkje føles beklemt og friheten blir fratatt.. Det kan en risikere
om det nå blir fortettet med ennå fleire hytter som blir klemt imellom de bestående hyttene. Og eg håper inderlig
at ikkje kommunen sier ja til at det skal legges ut nytt hyttefelt langs sjøen mot Godøystraumen. Der er
rekreasjonsområdet for oss hytteboere og helt mot sjøen
Vi ser at det har blitt  mere begrenset mulighet til å bevege seg  fritt i naturen i området. Bilveien nord for oss ‐ny
rv 17, og et hyttefelt i sør. Stien forbi «Kongleskogen» øst for oss er nå borte siden trær er fjernet og terrenget for
ulendt til å gå tur i. Derfor vil alle nye inngrep i nære områder begrense vår mulighet til å bruke området for
rekreasjon og nytelse av naturen med sitt rike dyre‐ og planteliv.  
Derfor er vi ikke positiv til en sammenslåing av feltene som betyr flere hytter og meir støy. Vi bruker kyststien mot
Godøy Straumen daglig når vi er på hytta og det vil medføre store inngrep om det skulle fortettast med fleire
hytter langs fjorden frå hyttefeltet
 
Vi vil vise til punkter som er viktig for oss og som ble sendt inn i forbindelse med en innsigelse til en søknad fra
grunneier om dispensasjon på utvidelse med 3 hytter i feltet i Tekkelvika N: 
 
Den nye KPA pkt 3 sier noe om fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse hvis mulig. Men også noe om utnytting
av eksisterende infrastruktur. Vårt hyttefelt har ikke kapasitet til flere brukere av vann og avløpsanlegg. Vann,
septik og strøm sørget vi hytteeiere selv for å etablere, og eier disse anleggene.
2. Vi betegner området som grenser til våre hytter som viktig friområde for naturopplevelser. Dyre‐ og fuglelivet
er stort og variert i området.
3. Trekkvei for elg går rett ved hyttene og inn mot skogen i øst. I det området som det nå søkes dispensasjon til
hyttebygging og anlegg med vei og parkering.
4. Vårt hyttefelt ligger nå midt mellom ny riksvei 17 og et større utbygd hyttefelt i sør. Friområder rundt feltet vårt
er derfor mer viktig nå etter utbygging av vei og hytter.
5. En sti fra hytten vår ned til naustet går i det omsøkte området og vil bli berørt.
6. En plan med motorisert ferdsel og 3 meter bred vei rundt hele feltet er et stort inngrep i naturen. Dette vil også
være til sjenanse for oss. Vei og parkering som vil kreve vedlikehold og brøyting på vinterstid vil skape uønsket
støy i feltet vårt som ligger midt i denne sløyfen av omsøkt adkomstvei med motorisert ferdsel.
7. Etablert biladkomst til eksisterende hyttefelt er parkeringsplass med godkjent gangvei i 1,5 meters bredde inn
til hver hytte. Dette at vi ikke har biler i feltet er noe vi i dag ser på som stor verdi for hyttefeltet. En plan med så
mye inngrep i form av vei og parkering til hver hytte vil ikke være tilpasset eksisterende felt.
 
Vi slutter oss forøvrig til innspill fra eiere av Tekkelvikstua, Ingeborg Tangeraas og Finn Arne Almås og til Vibeke
Nikolaisen og Heidi Mellomvik eier av hytte 74/23.
 
Med vennlig hilsen



 
May Elin Holand
Helsesøstertjenesten, Saltvern skole 1‐10 og Alberthaugen ungdomsskole
Epost: may.elin.holand@bodo.kommune.no
Hjemmeside:http://www.bodo.kommune.no
Telefon: 755 56726
Mobil: 94830289
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Hei!
 
Som eier av tomt med hytte nr 74/25 vil jeg komme med følgende innsigelser om den nye KPA pkt 3:
 
jeg kjøpte min fritidsbolig i Tekkelvika sommer 2014 - signerte kontrakten fredag 13. juni 2014.
 
Jeg hadde sette meg om rundt i Bodø område etter fritidsbolig en stund så kom denne eiendommen til
salgs, 20 minutter unna byen!
Jeg fikk låne nøkkelen av megler da dette var mulig, kjørte til Tekkelvika, parkerte der jeg hadde fått
forklart at man parkerte. Tuslet rolig opp til hytta på den 1,5 meter bredde gangveien til innerst i
hyttefeltet der hytta lå. En fin stor og grønn Saltdals hytte møte meg - låste meg inn og var i hytte i
mange timer denne lørdags formiddag. Kjente på freden inne i hytta samt roen som omga hytta, nøt den
vakre utsikten til Skjertstadfjorden. 
Hytta falt i smak fordi det er stille og rolig område med mye flott natur rundt og masse fugleliv og fordi
MAN IKKE KAN KJØRE OPP TIL HYTTENE.  La inn bud og fikk kjøpe hytta - valgte og kjøpe pga freden og
roen i området og at man må parkere bilen på parkeringsplassen!! 
Ingen biler kjøres opp til hyttefeltet annet enn ved spesielle situasjoner - bytte kjøleskap, sofa, seng osv.
Da må vi ha tillatelse fra Bodø kommune til dette. 
Dette er meget trygt for barn og barnebarn og løpe rundt og leke i hyttefeltet pga dette, de trenger ikke
å tenke på å måtte passe seg for biler når de er ut å leke. Dette må de gjøre hele tiden i byen!
Kjøpte meg stor trillebår for å frakte ting opp til hytta når jeg kommer hit. Kjøpte meg også den
største snø fresen til Stiga for å kunne brøyte veien fra min hytta til parkeringsplassen på vinteren når det
er behov for dette - er en strekning på ca 120 mtr.
 
Derfor er jeg ikke positiv til en sammenslåing av feltene som betyr flere hytter og masse mer støy. Er nok
støy i byen!
Her ute i Tekkelvika er det ro og fred i dag!
 
Jeg viser til punktet som er viktig for oss alle i hyttefeltet og som ble sendt inn i forbindelse med en
innsigelse til en søknad fra grunneier om dispensasjon på utvidelse med 3 hytter i feltet i Tekkelvika N: 

 

En plan med motorisert ferdsel og 3 meter bred vei rundt hele feltet er et stort inngrep i naturen.
Dette vil også være til sjenanse. Vei og parkering som vil kreve vedlikehold og brøyting på
vinterstid vil skape uønsket støy i feltet vårt som ligger midt i denne sløyfen av omsøkt
adkomstvei med motorisert ferdsel.

 

Dette vil berøre min tomt masse da jeg vil få den 3 meter bredde veien  ca 50-60 meter
nedenfor min terrasse på hytta og stuevinduer og vil berøre utsikten min til Skjerstadfjorden,
som i dag er urørt.

 

Idyllen,  freden og roen vil bli borte slik jeg kjenner til den i dag!

 

 

Slutter meg forøvrig til innspillet fra Ingeborg Tangeraas og Finn Arne Almås, eierne av Tekkelvikstua.
 
Med hilsen 
Laila Aslaksen,
eier av hytte gnr 74/bnr 25.
 
 





 

 
Notat til oppfølging 

 
Grunn og utviklingskontoret   

 
 
Marianne Siiri Byplan 
Mats Marthinussen Byplan 
 
 
 
 
 
 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Grunn og 
utviklingskontoret 
Utbyggings- og eiendomsavdelingen ved Grunn og utviklingskontoret har følgende innspill i 
forbindelse med høring til kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2013. 
 
1.4.1 Områder 
«Breiva kan kun bygges ut dersom Soløyvannsveien opprustes og undergang under jernbanen 
forbedres.» 
 
Foreslås endret til: 
 
«Ved adkomst til Breiva fra Soløyvannsveien, må denne opprustes frem til avkjørselen til det nye 
boligområdet. Krav om opprustning av Soløyvannsveien gjelder ikke dersom adkomst til Breiva 
alternativt kan løses fra Bjørndalsliveien. Det kreves nærmere utredning for å kunne ta stilling til 
alternativ adkomstløsning. 
 
Behov for utbedring av undergang/kulvert i Skytterveien ved utbygging av Breiva må utredes i 
forbindelse utarbeidelse av ny reguleringsplan.» 
 
Adkomst til Breiva fra Soløyvannsveien må begrenses til den delen av Soløyvannsveien som er 
nødvendig for tilkomst til boligområdet. Slik bestemmelsen er formulert i utkast til KPA, er det 
ingen begrensning. 
 
Det pågår et innledende arbeid for å utrede en adkomstløsning fra Bjørndalsliveien, for å kunne 
benytte eksisterende infrastruktur i Bjørndalslia med potensielt lavere kostnader enn en opprustning 
av Soløyvannsveien. Foreslått formulering åpner for en slik løsning, men forutsetter at man utreder 
alternativet og finner akseptable løsninger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet.  
 
Område til fremtidig boligformål – Sløyfa, Alstad 
Område markert i kartutsnitt nedenfor foreslås avsatt til fremtidig boligformål. Området er ikke 
regulert, men avsatt til arealformål «Bebyggelse og anlegg». Området vurderes ikke som et 
grøntområde slik det er definert i KPA § 1.14, men siden det ikke foreligger en detaljplan utelukker 
man ikke at området kan ha vært tenkt til formålet på utbyggingstidspunktet for øvrig bebyggelse. 
Dette bør kartlegges gjennom å vurdere bruken av området og kartlegge omgivelsene, for å kunne ta 
stilling til hvorvidt det vil være hensiktsmessig å bevare området ubebygd, eller om det kan være 
anledning til å tillate boligbygging i mer eller mindre grad. 
 

Dato:   ........................................................ 12.01.2018 
Saksbehandler:   ..................... Roar Bratland Erichsen               
Telefon direkte:   ....................................... 75 54 59 34 
Deres ref.:   .................................................................  
Løpenr.:   .................................................... 3231/2018 
Saksnr./vår ref.:   ........................................... 2018/522 
Arkivkode:   ............................................................ 611 
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Sløyfa, Alstad – Forslag til fremtidig boligformål markert gult 
 
Ulovlig parkering i parker, grøntarealer, friområder og lekeplasser 
Utbyggings- og eiendomsavdelingen anmoder om at bestemmelsen i siste avsnitt av pkt 2.4 i 
kommunedelplan for grønnstruktur gjengis på egnet sted i KPA: 
 
«I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer 
med mindre noe annet framgår av skilting på stedet.» 
 
Bakgrunnen for at bestemmelsen foreslås tatt inn i KPA er at den da vil være gjeldende for hele 
kommunen. 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Roger Jenssen  
 Kontorleder  

 
 
 

  Roar Bratland Erichsen 
  Eiendomsutvikler 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
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