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Vedtak av kommuneplanens arealdel 2018-2030 
Bystyrets behandling i møte den 14.06.2018: 
 

Forslag 
(i den rekkefølge de ble fremmet): 
 
Fra Ingrid Lien på vegne av Sp og Ap: 
 
Forslag 1): 
 
Bystyret tar på alvor viktigheten av bevaring av matjord i Norge. Matjord er en knapp ressurs, og 
for å bevare matjorda til våre etterkommere er det viktig at den holdes i hevd og brukes. Derfor 
har Bodø kommune som mål om at Rønvikjordene skal forvaltes og drives etter en 
helhetlig, landbruksfaglig plan.  
 
1. Det er et mål at arealene på Rønvikjordene som er merket som N1 i planen, og som ikke er  
berørt av veiutbyggingen i forbindelse ny RV 80, tilbakeføres til LNFR. 
 
2. Bodø kommune og NFK opptar forhandlinger med det formål:  
a. å tilbakeføre arealer som i dag er avsatt til annen næring enn landbruk, til LNFR.  
b. å sikre en forutsigbar og langsiktig landbruksfaglig drift av Bodin gård.  
 
 
Fra Håkon A. Møller, MDG: 
 
Forslag 2): 

 Bilparkering til næring tillates inntil 500 meter fra hovedinngang. 

 

Fra Håkon A. Møller på vegne av MDG, SV og V: 

Forslag 3): 

 Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates ikke økt. 



 
 
Fra Grethe Monica Fjærvoll på vegne av H og Frp: 
 
Forslag 4):  
 
Side 11: §Paragraf 1.3.2 endres til 
Det tillates spredt boligbygging mellom Løpsmark og Skau. 
 
Forslag 5):  
 
Side 12: Saltvern/Rønvik  
Gjeldende struktur i bydelen opprettholdes og det legges ikke til rette for større omforming eller nye 
boligområder.  
Følgende setning fjernes: Det tillates ingen nye boliger på Rønvikleira.  
 
Forslag 6): 
 
Side 28: § 3.4  
…Ved bygging av mer enn 15 nye boenheter bør det settes av arealer til service for sykkel. (endres fra 
skal). 
 
Forslag 7): 
 
Side 29: § 3.7 Frikjøpsordning 
 
Tillegg: 
For å kunne ha anledning til frikjøp fra parkeringsplasser skal det dokumenteres tilgjengelige 
erstatningsplasser innenfor en avstand på 300m fra tiltaket. 
 
Forslag 8): 
 
Generelt tillegg fritidsbebyggelse 
Det skal gis mulighet for å bygge nye fritidsboliger i eksisterende bebyggelsesmiljø i Væran, 
inkludert Bliksvær.  
 
Forslag 9): 
 
Endring på side 67 § 15.3.2 Bolig, næring, kontor, forretning, tjenesteyting  
I område 37.07 og 37.12 tillates kombinerte formål – bolig/naering/kontor/forretning/tjenesteyting. 
Det vises til gjeldende reguleringsplan, jf. matrise i del C.  
 
(Denne endringen skjer for å imøtekomme ønsket og behovet for å etablere moderne 
omsorgsboliger i regi av Tjeldberget Omsorg) 
 
Forslag 10):  
 
Endring på side 65 
Fortetting i typiske eneboligområder, skal skje etter følgende prinsipper: Bygning skal ikke 
inneholde mer enn 2 leiligheter  
Følgende setning tas ut: En tomt skal være minimum være på 500 m² .  
 



 
Fra Linda Forsvik, Rødt: 
Forslag 11): 
 
1. Det settes igang en prosess med sikte på å omregulere VA1 og NFFA 3 i hovedplankartet fra 
akvakultur til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  
 
Forslag 12): 
 
2. Det settes igang en prosess for å redusere byggehøyden og forbedre siktlinjene mot sjøsiden i 
sentrum.  
 
Forslag 13): 
3. Ubebygd område satt av til hyttefelt på Kvalnes (H71/H72/H75/H76) tilbakeføres til LNFR-
område.  
 
Forslag 14): 
 
4. Bestemmelser om vannscooter tas inn igjen i arealplanen. 
 
Forslag 15): 
 
5. Det som i planen er foreslått til næringsareal på Kvalnes (60 dekar) tilbakeføres til LNFR.  

 

 
Fra Ida Gudding Johnsen på vegne av V, Rødt, SV og MDG: 
Forslag 16): 

 Rønvikjordene tilbakeføres i sin helhet til LNFR-område og legges inn i hensynssone landbruk, 
i henhold til alternativ 3 fra høringsutkastet 

 
Fra Ida Gudding Johnsen, V: 
Forslag 17): 
1. Lille og Store Hjartøya omreguleres fra industriområde til naturområde 
 
Forslag 18): 
 
2. Parkveien 51 innlemmes i Plysjbyen 
 
 
Fra Arild Nohr, Ap: 
Forslag 19): 

1. Det som i planen er foreslått til næringsareal på Kvalnes (60 dekar) tas ut, og behandles først når 
tvisten om odelsløsning er avgjort. 

Fra Randolv Gryt, SV: 



Forslag 20): 
 
Det fremmes en sak om hvordan hundeluftegårder kan løses spredt i Bodø. Hundeeiere og dere 
organisasjoner inviteres med i prosessen. 
 

Fra Randolv Gryt på vegne av SV og Sp: 

Forslag 21): 

Utmarksbeite er viktig for landbruket i kommunen. Grenser for hensynssone landbruk opprettholdes 
som i dagens arealplan inntil beiteregistreringer er fullført i kommunen. Dagens paragraf 6.3 
opprettholdes. 

 
 
Fra Ingrid Lien på vegne av Sp, SV og MDG: 
Forslag 22): 

1. Område på Kvalnes som i dag er avsatt til fritidsbebyggelse, men som ikke har en vedtatt 
reguleringsplan, tilbakeføres til LNFR. 

 
Forslag 23): 
 

2. Bergmesteren har gitt forhåndsvarsel om avslag på søknad om konsesjon til drift på Kvitberget 
Dolomitt på Ljøsenhammeren i Skjerstad.  

 
Dersom det etter sommeren 2018 blir gitt et endelig avslag fra Bergmesteren, anmodes rådmannen 
om å igangsette en prosess for å oppheve reguleringsplanen og tilbakeføre området til LNFR. 

 
 

Fra Anne Mari Haugen på vegne av Ap, Frp, SV og Sp: 
 
Forslag 24): 
 
Storgata 56, 60, 62, 64, 66, 68 og 70 innlemmes i utviklingsområder der 1. Etg kan benyttes til 
boligformål J.fr 13.4.1 
 
Fra Odd Willy Hansen på vegne av SV og MDG: 
Forslag 25): 

 Foreslått boligområde i Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. Det 
fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk. 

 

Votering  
(I voteringsrekkefølge) 
 
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (4R) 



Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 3 fikk ingen stemmer og falt. 
Innstillingens pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2) ble vedtatt mot 18 stemmer (13H, 4FRP,1KRF) (punkt 4 i vedtaket) 
Forslag 3) fikk 8 stemmer og falt (4R, 2SV, 1MDG, 1V) 
Forslag 4) fikk 18 stemmer og falt (13H, 4FRP, 1KRF) 
Forslag 5) fikk 18 stemmer og falt (13H, 4FRP, 1KRF) 
Forslag 6) fikk 17 stemmer og falt (13H, 4FRP) 
Forslag 7) fikk 18 stemmer og falt (13H, 4FRP, 1KRF) 
Forslag 8) fikk 17 stemmer og falt (13H, 4FRP) 
Forslag 9) fikk 18 stemmer og falt (13H, 4FRP, 1KRF) 
Forslag 10) fikk 19 stemmer og falt (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) 
Forslag 11) fikk 9 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1MDG, 1V) 
Forslag 12) fikk 4 stemmer og falt (4R) 
Forslag 13) fikk 4 stemmer og falt (4R) 
Forslag 14) fikk 6 stemmer og falt (4R, 1SP, 1MDG) 
Forslag 15) fikk 8 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1MDG) 
Forslag 16) fikk 9 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1MDG, 1V) 
Forslag 17) fikk 8 stemmer og falt (4R, 2SV, 1MDG, 1V) 
Forslag 18) fikk 10 stemmer og falt (4R, 2SV, 1MDG, 1V, 1KRF, 1SP) 
Forslag 19) ble vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP) (punkt 5 i vedtaket) 
Forslag 20) ble enstemmig vedtatt (punkt 6 i vedtaket) 
Forslag 21) ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) (punkt 7 i vedtaket) 
Forslag 22) fikk 8 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1MDG) 
Forslag 23) fikk 9 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1MDG, 1V) 
Forslag 24) ble vedtatt mot 4 stemmer (4R) (punkt 8 i vedtaket) 
Forslag 25) ble vedtatt mot 5 stemmer (4R, 1SP) (punkt 9 i vedtaket) 
Forslag 1) ble vedtatt mot 18 stemmer (13H, 4FRP, 1KRF) (punkt 10 i vedtaket) 
 

Vedtak 
1. Bodø bystyre vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med plankart merket med 

arealplan-ID KPA2018 datert 27.04.2018 (Hovedkartet) og 30.04.2018 (Bykartet) og 
tilhørende temakart, planbestemmelser og retningslinjer datert 09.05.2018 og 
planbeskrivelse datert 09.05.2018, jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15. 

  
2. Bodø bystyre tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune til 

mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom 
ikke sakene finner sin løsning på annen måte, jfr. pbl. § 5-6. 

  

3. Bilparkering til næring tillates inntil 500 meter fra hovedinngang. 
4. Det som i planen er foreslått til næringsareal på Kvalnes (60 dekar) tas ut, og behandles først når 

tvisten om odelsløsning er avgjort. 

5. Det fremmes en sak om hvordan hundeluftegårder kan løses spredt i Bodø. Hundeeiere og 
dere organisasjoner inviteres med i prosessen. 
 

6. Utmarksbeite er viktig for landbruket i kommunen. Grenser for hensynssone landbruk 
opprettholdes som i dagens arealplan inntil beiteregistreringer er fullført i kommunen. Dagens 
paragraf 6.3 opprettholdes. 



 
7. Storgata 56, 60, 62, 64, 66, 68 og 70 innlemmes i utviklingsområder der 1. Etg kan benyttes til 

boligformål J.fr 13.4.1 
 

8. Foreslått boligområde i Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. Det 
fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk. 

 

9. Bystyret tar på alvor viktigheten av bevaring av matjord i Norge. Matjord er en knapp ressurs, og 
for å bevare matjorda til våre etterkommere er det viktig at den holdes i hevd og brukes. Derfor 
har Bodø kommune som mål om at Rønvikjordene skal forvaltes og drives etter en 
helhetlig, landbruksfaglig plan.  
 
1. Det er et mål at arealene på Rønvikjordene som er merket som N1 i planen, og som ikke 
er berørt av veiutbyggingen i forbindelse ny RV 80, tilbakeføres til LNFR. 

 
2. Bodø kommune og NFK opptar forhandlinger med det formål:  
a. å tilbakeføre arealer som i dag er avsatt til annen næring enn landbruk, til LNFR.  
b. å sikre en forutsigbar og langsiktig landbruksfaglig drift av Bodin gård.  

 
 
 
 
 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 30.05.2018: 
 
Astri Olsen fratrådte møte under behandlingen, ingen vara.  
Forslag: 
Forslag fra Arild Nohr (AP) 
Bodø bystyre vedtar følgende rekkefølgebestemmelse: 
Det gjennomføres en grundig behovsanalyse av byutviklingsområdene merket som O1 og N1 på 
Rønvikjordene før planlegging starter. Inntil denne analysen er utført, og behandlet av bystyret, skal det 
drives landbruksvirksomhet også på disse arealene.  
I denne analysen skal også vurderingene om fremtidige arealer, som frigis i forbindelse med Ny by-
prosjektet, kan erstatte O1 og N1 som byutviklingsområder.  
Det må komme en formell avklaring rundt Ny By, herunder størrelsen på arealet, og tidspunkt for tilgang til 
arealene, før en behovsanalyse kan gjennomføres. 
  

Det gjennomføres, i planperioden, nye forhandlinger mellom Bodø og NFK for å se på mulighetene for å 
tilbakeføre avsatte arealer merket som O1 og N1 til LNFR. 

Forslag fra Håkon Møller (MDG) 
 Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates ikke økt. 



 Foreslått boligområde Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. Det 
fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk. 

 Rådmannen bes fremme en sak som viser hvordan Bodø kommune kan fremme økt bruk av bildeling. 
 Det igangsettes en prosess med hensikt på å tilbakeføre uttaksområde for dolomitt ved 

Kvitberget/Ljøsenhammern til LNFR. 
 Rønvikjordene tilbakeføres i sin helhet til LNFR-område og legges inn i hensynssone landbruk, i henhold 

til alternativ 3 fra høringsutkastet. 
  
Votering: 
Forslag fra Håkon Møller (MDG) 

 Rønvikjordene tilbakeføres i sin helhet til LNFR-område og legges inn i hensynssone landbruk, i henhold 
til alternativ 3 fra høringsutkastet.  

Forslaget fra Møller fikk 1 (1 MDG) stemme mot 7(2AP, 1FRP, 1KRF, 2H, 1SP) og falt 

 
 Areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates ikke økt.  

 Forslaget fra Møller fikk 1 (1 MDG) stemme mot 7(2AP, 1FRP, 1KRF, 2H, 1SP) og falt 

 
 Foreslått boligområde Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. Det 

fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk.  

 Forslaget fra Møller fikk 1 (1 MDG) stemme mot 7(2AP, 1FRP, 1KRF, 2H, 1SP) og falt 

 
 Rådmannen bes fremme en sak som viser hvordan Bodø kommune kan fremme økt bruk av bildeling.  

Enstemmig vedtatt 

 
 Det igangsettes en prosess med hensikt på å tilbakeføre uttaksområde for dolomitt ved 

Kvitberget/Ljøsenhammern til LNFR.  

 Forslaget fra Møller fikk 1 (1 MDG) stemme mot 7(2AP, 1FRP, 1KRF, 2H, 1SP) og falt 
 
Forslag fra Ap fikk 4 (2AP, 1SP, 1MDG) stemmer mot 4 (2H, 1FRP, 1KRF) stemmer og ble vedtatt med leders 
dobbeltstemme. 
  
 
Innstilling: 
1. Bodø bystyre vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med plankart merket med arealplan-
ID KPA2018 datert 27.04.2018 (Hovedkartet) og 30.04.2018 (Bykartet) og tilhørende temakart, 
planbestemmelser og retningslinjer datert 09.05.2018 og planbeskrivelse datert 09.05.2018, jfr. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15. 
  
2. Bodø bystyre tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune til 
mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke sakene 
finner sin løsning på annen måte, jfr. pbl. § 5-6. 
  
3. Bodø bystyre vedtar følgende rekkefølgebestemmelse: 
Det gjennomføres en grundig behovsanalyse av byutviklingsområdene merket som O1 og N1 på 
Rønvikjordene før planlegging starter. Inntil denne analysen er utført, og behandlet av bystyret, skal det 
drives landbruksvirksomhet også på disse arealene.  



I denne analysen skal også vurderingene om fremtidige arealer, som frigis i forbindelse med Ny by-
prosjektet, kan erstatte O1 og N1 som byutviklingsområder.  
Det må komme en formell avklaring rundt Ny By, herunder størrelsen på arealet, og tidspunkt for tilgang til 
arealene, før en behovsanalyse kan gjennomføres. 
  

Det gjennomføres, i planperioden, nye forhandlinger mellom Bodø og NFK for å se på mulighetene for å 
tilbakeføre avsatte arealer merket som O1 og N1 til LNFR. 

  

Rådmannen bes fremme en sak som viser hvordan Bodø kommune kan fremme økt bruk av bildeling. 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
 

1. Bodø bystyre vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med plankart merket med 
arealplan-ID KPA2018 datert 27.04.2018 (Hovedkartet) og 30.04.2018 (Bykartet) og 
tilhørende temakart, planbestemmelser og retningslinjer datert 09.05.2018 og 
planbeskrivelse datert 09.05.2018, jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15. 

 
2. Bodø bystyre tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune til 

mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom 
ikke sakene finner sin løsning på annen måte, jfr. pbl. § 5-6. 

 

 
 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Tove Buschmann-Rise 
  Kommunaldirektør 

 
Saksbehandler: Marianne Siiri/Mats Marthinussen/Kristin 
Stavnes Jordbru 

 

 

Trykte vedlegg: 
Ingen 
 
 



Sammendrag 
 
Kommuneplanens arealdel avklarer hvilken arealbruk som tillates på hvilke steder i kommunen, og 
legger juridisk bindende bestemmelser og andre overordnete føringer for planlegging, bruk og vern 
av arealene i kommunen. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer gir sammen med 
plankartet det juridiske grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 
 
I denne saken fremmes kommuneplanens arealdel for sluttbehandling. 
 
Planen består av følgende dokumenter som skal vedtas av bystyret: 
 

 Plankart og temakart 
 Planbestemmelser og retningslinjer 
 Planbeskrivelse 

 
Planbeskrivelsen vil bli gjennomgått og redaksjonelt justert etter bystyrebehandlingen, i tråd med 
bystyrets vedtak. 
 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12.01.2018. Det har kommet 
inn 105 høringsuttalelser, og det er mottatt innsigelse til fire konkrete og geografisk avgrensete 
områder. Innsigelse innebærer at statlige eller regionale myndigheter mener at deler av 
planforslaget ikke er i samsvar med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Innsigelsene må 
avklares gjennom mekling og eventuelt vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet før 
planen får rettsvirkning for disse områdene. Planen forøvrig blir juridisk bindende gjennom 
Bystyrets vedtak. Rådmannens forslag til løsning av innsigelsespunktene fremkommer under 
punktet «Vurderinger» nedenfor.  
 
Kommuneplanens arealdel kan ikke påklages. 
 
I saksfremlegget gis oversikt, oppsummering og sammendrag av planforslaget. Rådmannens 
vurderinger fremkommer i planbeskrivelsen. Endringer som er gjort etter høringen beskrives i 
planbeskrivelsens kapittel 5. Punkter som særlig har vært gjort til tema i høringen, tas opp til 
vurdering av rådmannen i saksfremlegget. Kommuneplanens arealdel inneholder flere faguttrykk. 
Disse forklares i planbeskrivelsens kapittel 8 «Begrepsavklaringer». 
 
Planforslagets dokumenter er utarbeidet av Byplan, Geodata og Byggesak på Teknisk avdeling, i 
samarbeid med andre kommunale kontorer. 
 
Alle dokumentene til kommuneplanens arealdel ligger på kommunens nettside 
www.bodo.kommune.no/arealplaner under fanen «Til politisk behandling»: 
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html  
 
Planforslaget er en rullering/revisjon av gjeldende kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2014.  
Planen omfatter hele kommunens areal, også sjøområdene, unntatt områdene i gjeldende 
kommunedelplaner for Tverlandet tettsted og Saltstraumen. Sjøområdene i Skjerstadfjorden inngår 
heller ikke i planen, siden disse er under planlegging i interkommunal plan. 
 
Tema for kommuneplanens arealdel 2018-2030 er Bodø – kompakt og grønn utvikling. 
 
Hovedfokus i revisjonen har vært på kommunens grønne og blå arealer. I kommuneplanens arealdel 
2014 – 2026 var fokus i hovedsak på sentrum og byutviklingsområdet. Kommuneplanen har blitt 

http://www.bodo.kommune.no/arealplaner
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html


tydeligere for disse områdene, slik at arealdelen er mer konfliktavklarende for disse områdene enn 
gjeldende plan. 
 
Det vises til planbeskrivelsen for en fullstendig gjennomgang av hvert tema 
 
Planen sikrer en god og målrettet utvikling av byen og kommunen frem mot at ny bydel på 
flyplassområdet kan tas i bruk til byutvikling. 
 
For sjøarealene i kommunen er arealbruken endret på bakgrunn av nytt og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. Endringene foreslås på bakgrunn av dialog med fiskeri- og oppdrettsnæring og 
friluftslivsinteresser. Endringene som er gjort forventes å bidra til en mer tydelig arealpolitikk for 
kommunens sjøarealer, og at dette vil gi bedre forutsigbarhet for næringen. 
 
Hensynssone med særlig hensyn til landbruk er oppdatert og justert for å styrke jordvernet. Det 
foreslås en ny bestemmelse om bevaring av matjord i utbyggingsområder, for å sikre at matjord 
ikke går tapt i forbindelse med utbygging. Om lag 800 daa dyrka og dyrkbar mark tilbakeført fra 
utbyggingsformål. Reindriftsinteressene er synliggjort gjennom hensynssoner med særlig hensyn til 
reindrift, for å sikre grunnlaget for reindriften. 
 
Flere områder for fritidsbebyggelse er justert eller tilbakeført til LNFR-område for å hensynta 
klimaendringer og skredfare.  Total tilbakeføring fra utbyggingsformål til LNFR-formål i denne 
revisjonen er ca 4200 daa. 
 
Når det gjelder framtidig arealbruk for Rønvikjordene foreslår rådmannen at områdene omkring 
Bodin gård, totalt ca 60 daa, tilbakeføres til landbruksformål. De resterende utbyggingsområdene på 
Rønvikjordene videreføres til offentlige formål og næring. Temaet omtales i mer detalj nedenfor 
under «Vurderinger», og i planbeskrivelsens kapittel 5.2, s. 94. 
 
Når det gjelder handel foreslår Rådmannen å videreføre målsetningene fra 2014-planen, og foreslår. 
endringer som samlet skal legge til rette for en bedre måloppnåelse på dette. Det vises til 
planbeskrivelsens kapittel 4.7, s. 47. 
 
Satsingen på kompakt by fra tidligere kommuneplaner videreutvikles.  
 
Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt disse langsiktige målene for arealbruken:  

• 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  

 
Ved denne rulleringen er det lagt til et nytt mål:  

• Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet 
 

Av hensyn til planlegging av ny bydel på flyplassområdet foreslås det tatt inn få nye tiltak. Dette vil 
gjøre det mulig å se planlegging av ny bydel i sammenheng med dagens situasjon i Bodø. 
 
Endringer i bestemmelsene for byutviklingsområdet nevnes nedenfor under «Planforslagets 
innhold» og i planbeskrivelsen i kapitlene 4.5 «Bodø sentrum» og i kapittel 5 «Endringer etter 
høringen». 
 
Med bakgrunn i byutviklingen og den pågående samfunnsdebatten er det behov for at det utarbeides 
en ny kulturminneplan. Dette har også flere av høringsuttalelsene pekt på. 
 



Planforslaget er godt utredet og i samsvar med lover og andre føringer som styrer den kommunale 
arealplanleggingen, og rådmannen anbefaler at planen vedtas. 
 

Saksopplysninger 

Saksframlegget beskriver planen etter høring og offentlig ettersyn, og omtaler tema hvor mange har 
uttalt seg og der det er delte meninger om hva kommuneplanens arealdel bør inneholde av rammer 
for arealbruk.  

Planbeskrivelsen med oppsummering av høringsuttalelser og rådmannens merknader gir en mer 
utdypende gjennomgang av temaer, problemstillinger og forslag til løsninger enn det er rom for i 
saksframlegget. Det er også her Bystyrets alternativer og de tillegg som Bystyret ønsket sendt på 
høring, fremkommer. 
 
Innsigelsene krever nærmere avklaring gjennom mekling og eventuelt vedtak i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet før planen får rettsvirkning. Innsigelsene omtales derfor i et eget 
punkt i under «Vurderinger» i saksfremlegget.  

Planprosess 
Bystyret vedtok i møte 26.10.2017 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 på 
offentlig ettersyn og høring, med høringsfrist 12.01.2018.  
 
Det er i tillegg gjennomført en begrenset høring av et konkret område for fritidsboliger i Misvær 
(H121). Dette området ble lagt inn feil i den ordinære høringen. Berørte offentlige myndigheter, 
grunneiere og naboer ble hørt i perioden 18.04.18 – 04.05.18. 
Et hovedtema i planen har vært å gjennomgå alle områdene som var avsatt til fritidsboliger, og 
revidere dette. For å sikre involvering og medvirkning er alle berørte grunneiere varslet om dette 
ved brev. Det kom inn mange uttalelser, som har medført justeringer av planen. 
 
I høringsperioden har det vært holdt mange åpne møter og dialogmøter, og det har vært bred 
medvirkning om planforslaget. Kommuneplanens arealdel har vært presentert for rådmannens 
ledergruppe, PNM-komiteen og i regionalt planforum. Det har vært avholdt flere folkemøter i 
høringsperioden; i Misvær, Saltstraumen, Tverlandet, Kjerringøy og Stormen bibliotek. 
Planforslaget ble også presentert i en utstilling i november 2017 i Stormen bibliotek. Utstillingen 
var godt besøkt, og det var god dialog med innbyggerne om planforslaget. 
 
Planforslagets bestemmelser og plankart er justert på flere punkt på bakgrunn av uttalelser. Alle 
justeringer og endringer er beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 5.5, s. 117 «Tabell over 
oppsummering av alle uttalelser med Byplans vurdering». Ingen av endringene som foreslås 
medfører behov for nytt offentlig ettersyn av planforslaget. 
 
Planbeskrivelsen er oppdatert etter høringen og foreligger i ny utgave til bystyrets sluttbehandling. 
 
Planforslagets dokumenter 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter: 
 

 Plankart 
 Planbestemmelser og retningslinjer 
 Planbeskrivelse 

 



Plankartet følges av flere temakart. Noen av disse er illustrasjonskart som det ikke er knyttet 
juridiske planbestemmelser til. Andre temakart er juridisk bindende for å kunne brukes i 
kommunens saksbehandling.  
 
Temakart som er juridisk bindende:  
 

- Hensynssone landbruk 
- Hensynssone friluftsliv 
- Støysoner (flyplass, jernbane, riksvei) 
- Kulturminner sentrum – Kulturminnevern 
- Parkering/utearealer 
- Reindrift (hensynssone reindrift, oppsamlingsområder, flyttleier, trekkleier) 
- Hinderflater flyplass, fremtidig 
- Sonekart for Bodømarka 
- Handelsområder utenfor sentrum 
- Byggerestriksjoner og hinderflater 
- Byutviklingsområder 

 
Temakart som ikke er juridisk bindende: 

 
- Lokalsentre 
- Antatt framtidige veiføringer 
- Bydeler 
- Løsmasser 
- Elg 

 
Planforslaget understøttes av en rekke analyser og rapporter. Disse fremkommer av vedleggslisten 
nedenfor og av planbeskrivelsens kapittel 9, og nevnes ikke her. 
 
Alle dokumentene til kommuneplanens arealdel ligger på kommunens nettside 
www.bodo.kommune.no/arealplaner under fanen «Til politisk behandling»: 
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html 
 
Plankartet er framstilt i PDF-format, i trykt utgave som følger saksfremlegget og digitalt på 
kommunens kartportal. 
 
Planforslagets innhold 
 
Bodø er i vekst, tidenes planoppgave med planlegging av ny flyplass og ny bydel er i startgropa og 
omforming og utbyggingsprosjekter står nærmest i kø. Byutvikling er et tema som engasjerer 
mange, og det er betydelig fokus i den lokale samfunnsdebatten på dette. Det er behov for en 
forutsigbar og offensiv arealpolitikk. Kommunens oppgave gjennom kommuneplanens arealdel er å 
gi rammer for utbygging. Forutsigbarhet for kommunens innbyggere og næringsliv er en 
forutsetning for langsiktige satsinger. 
 
Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 hadde som motto Byen Bodø midt i naturen. Med denne 
ble det lagt grunnlag lagt for en helhetlig, langsiktig og faglig begrunnet byplanlegging som vil gi 
forutsigbarhet for framtida. I tiden som har gått siden den ble vedtatt har det skjedd svært mye 
positivt i byen og kommunen. At det i forrige kommuneplan ble åpnet opp for bygging av nye 
boliger i sentrumskjernen har gitt svært stor effekt med stor omforming av sentrum. Kulturkvartalet 
Stormen er åpnet, byen har feiret 200-årsjubileum og blitt kåret til Norges mest attraktive by i 2016. 
Nytt rådhus er under bygging og bypakke-prosjektene er under gjennomføring. Det er planlagt flere 

http://www.bodo.kommune.no/arealplaner
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nye større skoleutbygginger, noe som vil gi en stor satsing for barn og unge med gode nærmiljøer. 
Dette gir også grunnlag for boligbyggingen i de enkelte bydelene. Kommuneplanens arealdel 2014 
– 2026 hadde størst fokus på byutviklingsområdet og sentrum. I hovedsak ble arealbruken for de blå 
og grønne arealene videreført uendret fra kommuneplanen fra 2009. 
 
Det var altså sentrum som sto i fokus ved revisjonen av kommuneplanens arealdel i 2014. Derfor 
har fokus i denne revisjonen i hovedsak vært kommunens blå og grønne arealer. Denne gangen er 
kommunens sjøarealer, med unntak av Skjerstadfjorden, gjennomgått og arealbruken oppdatert i 
tråd med gjeldende kunnskapsgrunnlag og kjent bruk. Det har vært et mål å balansere hensynene til 
fiskeri- og havbruksnæringene og hensynene til friluftslivet. Dette har medført at områder for 
akvakultur er redusert, og at man har redusert antallet områder som er avsatt til såkalte 
flerbruksområder. For de grønne arealene, landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift 
(LNFR), er det foretatt oppdaterte faglige vurderinger. Planforslaget har blitt mer tydelig, og 
interessene er også spisset. Dette bidrar til at arealdelen blir mer konfliktavklarende for disse 
områdene enn gjeldende plan. 
 
Med bakgrunn i byutviklingen og den pågående samfunnsdebatten er det behov for at det utarbeides 
en ny kulturminneplan. Dette har også flere av høringsuttalelsene pekt på. 
 
Forslag til ny kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 kan oppsummeres med Bodø – kompakt og 
grønn utvikling. 
 
Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt disse langsiktige målene for arealbruken:  

• 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  

 
Ved denne rulleringen er det lagt til et nytt mål:  

• Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet  
 
Det vises til planbeskrivelsen for en fullstendig gjennomgang av hvert tema. 
 
Sjøarealene 
Det er foretatt en gjennomgang av sjøarealene for hele kommunen unntatt Skjerstadfjorden, som 
avklares i interkommunal planprosess. Arealbruken er tydeliggjort og interesseavklarende for 
områder avsatt til akvakultur, fiske og friluftsliv. Endringene er gjennomført i dialog med 
næringsinteresser og friluftsinteresser. 
 
Store flerbruksområder der akvakultur var inkludert, er tatt ut av planen og erstattet med mindre, 
mer avgrensete flerbruksområder og enkelte rene akvakulturområder. Totalt sett er det lagt inn 11 
akvakulturområder i planforslaget. Dette omfatter områder for oppdrett av laks, torsk (fangstbasert) 
og ett område for tang- og tareproduksjon. Flere tema som tidligere fremkom av temakart for fiskeri 
og havbruk er nå løftet inn i selve plankartet og vist med arealformål. Dette gjelder både havne- og 
farledsområder og svært viktige friluftsområder i sjø og svært viktige naturområder i sjø. 
 
Landbruk 
Hensynssone med særlig hensyn til landbruk er gjennomgått og oppdatert for å sikre jordvernet og 
interessene til landbruksnæringen. Ca 800 daa dyrka og dyrkbar jord er tilbakeført fra 
utbyggingsformål. Totalt tilbakeføres ca 4200 daa fra utbyggingsformål til LNFR-formål. 
Bakgrunnen for dette er både hensyn til jordvern og klimatilpasning.  
 
Beitebruksplan for Bodø kommune blir vedtatt senere i år. Den har av denne grunn ikke lagt særlige 
føringer for arealbruken i kommuneplanen. 



 
Reindriftsinteresser 
Interessene er synliggjort på juridisk bindende temakart, som inneholder hensynssone med særlig 
hensyn til reindriftsinteresser, oppsamlingsområder, flyttleier og trekkleier. 
 
Fritidsboliger 
Det er foretatt en vurdering av alle eksisterende hytteområder som ikke er regulert, med tanke på 
funksjonalitet, interessekonflikter med LNFR og ikke minst skred- og flomfare. 
Høringen omfattet 4 nye forslag til områder for fritidsbebyggelse. 2 av disse foreslås tatt ut av 
planen på bakgrunn av merknader fra NVE.  
 
Klimatilpasning 
Enkelte hytteområder er tatt ut av planen på bakgrunn av risiko og sårbarhet. Områder som ligger i 
skredutsatte områder eller andre utsatte områder er tatt ut. Bestemmelsen om byggegrense mot sjø 
av hensyn til havnivåstigning er justert. 
 
Rønvikjordene 
 
Det er foretatt ny vurdering av områdene på Rønvikjordene som har vært avsatt til næring og 
offentlige formål, med tanke på tilbakeføring til landbruk. I planprosessen er det tre alternativer som 
har vært på høring. Det vises til planbeskrivelsens kapittel 4.4.1 der alternativene er beskrevet. 
 
 
Videreføring av satsing på kompakt by 
Planen vektlegger i den framtidige tilgangen på arealer som vil komme når ny bydel på 
flyplassområdet blir tilgjengelig. Det er utarbeidet et overordnet utbyggingsprogram som beskriver 
hvor boligbyggingen i planperioden skal skje. Ledige og vedtatte utbyggingsområder innenfor 
byutviklingsområdet ønskes ferdigutviklet. Dette gjelder boligområder i Tverlandet tettsted, 
Hunstad sør, Bodøsjøen og i sentrumskjernen. 
 
Når det gjelder parkeringsbestemmelser foreslår rådmannen at det innføres maksimumskrav for 
parkering for boenheter i sentrum. Soneinndelingen for parkeringsbestemmelsene er justert, slik at 
kravet til antall plasser jevnt over blir lavere. Det foreslås strengere krav når det gjelder antallet 
parkeringsplasser som må ligge i parkeringsanlegg og/eller under bakken. 
 
Kvalitetskravene for utearealer justeres. Kravet skal på visse vilkår kunne løses i offentlige parker 
og plasser. 
 
Det er viktig for satsingen på Ny by ny flyplass at det ikke tilrettelegges for større nye 
utbyggingsområder enn den framtidige nye bydelen på flyplassområdet. Derfor er det ikke tatt inn 
nye områder for utvikling. 
 
Planen foreslår i tillegg følgende endringer for byutviklingsområdet: 
 

- Sentrumskjernen er utvidet til også å omfatte utviklingsområdet ved Molorota. 
- Handelsområdet på Stormyra foreslås utvidet for i hovedsak plasskrevende varer. 
- Det tas inn nytt omformingsområde ved Gamle Riksveg/Speiderveien. 
- Det foreslås et nytt handelsområde for plasskrevende varer på Mørkved Sør. 
- Det foreslås å utarbeide en områdeplan for Mørkved bydelssenter. 

 
Handel 



I kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 ble det vedtatt overordnede målsetninger for handel. Disse 
videreføres i denne planen (se planbeskrivelsen pkt. 4.7 «Handel», s. 47). Målsettingene 
understreker at Bodø skal ha en rolle som regionalt handelssenter samtidig som det satses på et 
sterkt sentrum. Det vises spesielt til disse to målsettingene for satsingsområder for utviklingen av 
byen Bodø: 
 

 Bodøs rolle som handelsby skal styrkes. Bodø skal være det regionale handelssenter for 
Saltenregionen  

 Sentrum bykjernes rolle som regionens viktigste senter for handel, service og kultur skal 
styrkes. Dette innebærer at kommunens øvrige handelsarenaer må tåle begrensninger. 
Handelsbalansen mellom sentrum og øvrige handelsområder skal ikke forrykkes i sentrums 
disfavør.  

 
Administrasjonens habilitet 
 
Kommunaldirektør på Teknisk avdeling er inhabil i forhold til næringsområdet på Kvalnes. Nær 
slektning av kommunaldirektør er forslagsstiller/grunneier. Det har fremkommet uttalelser i 
høringen som påpeker dette habilitetsforholdet. Til dette er å si at forvaltningslovens regler om 
inhabilitet er fulgt, slik at kommunaldirektøren ikke har vært involvert i saksforberedelsen av 
kommuneplanens arealdel. Byplansjef og andre på Teknisk avdeling er ikke inhabile til å 
tilrettelegge grunnlaget for rådmannens og Bystyrets vedtak i saken. Tove Buschmann-Rise er satt 
som settekommunaldirektør i denne saken. 

Vurderinger 

Det var sentrum som sto i fokus ved revisjonen av kommuneplanens arealdel i 2014. Derfor har 
fokus i denne revisjonen i hovedsak vært på kommunens blå og grønne arealer.  
 
Med bakgrunn i byutviklingen og den pågående samfunnsdebatten er det behov for at det utarbeides 
en ny kulturminneplan. Dette har også flere av høringsuttalelsene pekt på. 
 
Utover dette viser det til planbeskrivelsen, hvor rådmannens vurderinger av planforslaget 
fremkommer. 
 
Innsigelser og forslag til løsning av dem 
 
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune har fremmet innsigelser til 
kommuneplanen. 
 
Innsigelsene kan løses på 2 måter:  

- Kommunen foretar endringer slik at innsigelsesmyndighetene finner grunnlag for å 
trekke innsigelsen.  

- Kommunen opprettholder sitt opprinnelige forslag og går i dialog med 
innsigelsesmyndighetene. Dersom dialogen ikke fører til en omforent løsning på 
innsigelsen, vedtar kommunen å gå til mekling og om nødvendig til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Innsigelse fra Nordland fylkeskommune 
 



Nordland fylkeskommune har i høringsuttalelse datert 25.01.2018 fremmet innsigelse til utvidelse 
av Stormyra handelsområde. 
 
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.» 
 
Det ble har vært et dialogmøte mellom administrasjonen og Nordland fylkeskommune. Siden 
innsigelsen er begrunnet i mangelfull dokumentasjon av handels- og arealbehovet, ble det bestilt 
tilleggsutredning. Konklusjonen i handelsanalysen er at det er handels- og arealbehov for utvidelsen 
som foreslås, og behovet er dermed dokumentert. Denne ble oversendt Nordland fylkeskommune 
27.04.2018.  
 
Rådmannen anser med dette at denne innsigelsen er løst. Nordland fylkeskommune har ikke på 
skrivetidspunktet gitt tilbakemelding på dette. Formelt sett må Bodø kommune derfor forholde seg 
som om innsigelsen står ved lag. 
 
Rådmannen anbefaler at Bodø bystyre vedtar å ta innsigelsen videre til mekling og, om nødvendig, 
til vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom Nordland fylkeskommune 
opprettholder innsigelsen. 
 
Innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland har i høringsuttalelse datert 18.01.2018 fremmet 3 innsigelser. 
 
Det ble holdt et dialogmøte mellom administrasjonen og Fylkesmannen i Nordland 28.02.2018. Den 
ene innsigelsen gjelder et område hvor kommunaldirektør på Teknisk avdeling er inhabil. 
Rådmannen selv deltok i dialogmøtet. 
 
Næringsområde på Kvalnes 
 
Fylkesmannen i Nordland har fremmet innsigelse mot dette området av hensyn til jordvernet.  
 
Fylkesmannen begrunner innsigelsen med jordvernet har blitt styrket de senere år gjennom både 
nasjonale og regionale føringer. Nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt i 2015, og her fremkommer 
store krav til redusering av omdisponeringen av dyrka jord. Fylkesmannen i Nordland har vedtatt en 
strategisk plan for jordvern, og her er det et fastsatt mål om at tap av dyrka og dyrkbar jord skal 
være under 200 daa hvert år. Fylkesmannen uttrykker forståelse for kommunens ønske for å 
tilrettelegge for næringsutvikling og havbruksnæring i distriket, men er uenig i plasseringen av 
området.  
 
Rådmannen viser til at den dyrka og dyrkbare jorda som berøres av denne næringsetableringen ikke 
inngår i hensynssone med særlig hensyn til landbruk. Jordarealene  her er svært skrinne, med et 
matjordlag på om lag 5 cm over grus/sandmasser. 
 



Rådmannen viser videre til at Nordland Fylkeskommune har gitt konsesjon for tare-makroalger for 
sjøområdet i Kvalnesbukta, rett utenfor foreslått næringsområde. Konsesjonen er gitt til Salten Alge 
(Edelfarm/Wenberg/Hernes) og området er inntatt som et av SINTEFs 11 satsningsområder i Norge 
for å få opp ny grønn matproduksjon. Gitt konsesjon er på totalt 1750 tonn årlig. Denne mengden 
forklarer viktigheten av å sette av tilstrekkelig stort område til næringsområde på land. Taren er 
dessuten et ømfintlig produkt som ikke tåler lang tid eller lang transport mellom høsting og 
lagring/prosessering. Kort vei fra anlegget i sjø til lager og prosesseringsanlegg på land bidrar til 
effektiv og miljøvennlig drift. 
 
Samlet sett foreslås ca 4200 daa tilbakeført fra utbyggingsformål til LNFR-formål i denne 
rulleringen, og av dette er ca 800 daa dyrka eller dyrkbar mark. Rådmannen mener derfor at 
etablering av næringsområdet på Kvalnes ikke vil bidra til økt avgang av dyrka og dyrkbar mark i 
Bodø kommune. 
 
Rådmannens syn på dette innsigelsespunktet er at to nasjonale hensyn står mot hverandre, som 
begge handler om matsikkerhet. Regjeringen har utarbeidet en bioøkonomistrategi der havbruk er 
drivkraften. Det handler om å dyrke den blå åkeren. Alger inneholder proteiner, mineraler og 
karbohydrater og er en innsatsfaktor i dyrefor til husdyr på land og i sjø, i tillegg til menneskeføde. 
Fylkesmannen har rett i at jordvernet er styrket både nasjonalt og regionalt de siste år, og 
målsetningen er å sikre viktige jordbruksområder for matproduksjon. 
 
Rådmannen mener at potensialet for matproduksjon på dette området er klart størst havbruksmessig 
sammenlignet med hva arealet kan bidra med gjennom landbruk. Det vises til at jorda i området 
ikke holder god nok kvalitet til at området inngår i hensynssone med særlig hensyn til landbruk, og 
at jordkvaliteten er lav. Det er meget gode vekstforhold for produksjon av tare-makroalger i 
området grunnet de naturgitte forholdene med nærheten til Saltstraumen. 
 
Rådmannen vektlegger også hensynet til at det skal kunne drives næring i distriktet i Bodø 
kommune. Det vises til strategisk næringsplan og strategisk havbruksplan for Salten. Etablering av 
næringsområde på Kvalnes vil gi ringvirkninger i form av arbeidsplasser og tilknyttede leverandør-
næringer. Det skal være høy videreforedlingsfaktor, slik at det på sikt forventes helårsarbeidsplasser 
i tilknytning til prosesseringsanlegget. 
 
Fylkesmannen pekte i dialogmøte på at kommunen burde utrede andre plasseringer av 
næringsområdet. Rådmannen legger avgjørende vekt på at taren ikke vil tåle lang transport fra 
vekststed til prosesseringssted, og andre områder er derfor ikke utredet. 
 
Rådmannen mener det er viktig å legge til rette for forutsigbarhet for næringsetableringen, og 
foreslår å opprettholde næringsområdet på Kvalnes med samme utstrekning som i høringen. 
 
Rådmannen innstiller på å beholde næringsområde BN på Kvalnes uendret, og ikke ta innsigelsen 
til følge. Rådmannen anbefaler at bystyret tar denne innsigelsen videre til mekling og, om 
nødvendig, til vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
 
Område for boligformål på Øyran i Misvær (tiltak nr. 10) 
 
Begrunnelsen for innsigelsen er jordvern. Fylkesmannen mener det er uheldig å stykke opp et 
sammenhengende område med dyrka jord, og peker på at det er tilgjengelige boligområder i 
Misvær. 
 



Rådmannen viser til at det tilbakeføres om lag 800 daa fra utbyggingsformål til dyrka og dyrkbar 
mark i dette planforslaget.. 
 
Det er ledige tomter i Misvær, og det er uvisst hvorfor disse ikke er utbygd. I forbindelse med 
kommunens arbeid med boligplanen kom det frem ønsker om flere mindre boenheter i Misvær. 
Forslagsstiller har vært utbygger for leilighetsbygg i Misvær tidligere. 
 
Rådmannen innstiller på å beholde boligområdet på Øyran i Misvær, og ikke ta innsigelsen til følge. 
Rådmannen anbefaler at bystyret tar denne innsigelsen videre til mekling, og, om nødvendig, til 
vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Område BKT4 – Masseuttak i Misvær 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse på grunn av konflikt mellom utvidelse av masseuttaket i Vika i 
Misvær og rikspolitiske retningslinjer for det vernede vassdraget Lakselva, og den naturlige 
kantsonens funksjon for natur, landskap og friluftsliv. Vernet omfatter vassdragsbeltet og et område 
på inntil 100 m bredde langs sidene. 
 
Kommunen hadde i høringen stilt krav om detaljregulering før uttak av masser og også nevnt at 
planavgrensningen mot Lakselva skulle justeres i detaljreguleringen. Likevel fremmet 
Fylkesmannen innsigelse, fordi områdets grense på kommuneplannivå var trukket inn til elva. 
 
Bodø kommune har svært få områder som inneholder masser og grus som kan brukes i 
byggenæringen. Ett av disse områdene er BN og BKT4 i Vika i Misvær. Dette er å anse som en 
meget viktig lokal og regional ressurs, som har kort transportavstand til markedet. 
 
Rådmannen er usikker på det er riktig å bruke innsigelsesinstituttet til å få løst en sak som dette. 
Slik rådmannen ser det, var det karttekniske og praktiske årsaker til at området fikk sin avgrensning 
inntil elva. Om man leser kommuneplanens bestemmelser til området fremkommer det at det aldri 
var rådmannens intensjon at elvebredden skulle kunne berøres av masseuttaket. 
 
Rådmannen foreslår å ta innsigelsen til følge. Området BKT4 er redusert med omlag 30 daa som 
avsettes til sikringssone mellom det freda vassdraget Lakselva og BKT4, og formålsgrensen er satt 
100 m fra vannstrengen. 
 
I og med at innsigelsen tas til følge, anser Rådmannen innsigelsen som løst. Fylkesmannen i 
Nordland har ikke på skrivetidspunktet gitt noen bekreftelse på dette. Formelt sett må Bodø 
kommune derfor forholde seg som om innsigelsen står ved lag. 
 
Rådmannen anbefaler at Bodø bystyre vedtar å ta denne saken videre til mekling og, om nødvendig, 
til vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke den foreslåtte løsningen kan 
aksepteres av Fylkesmannen. 
 
 
 
 
Rønvikjordene 
 
Rådmannen mener at den beste løsningen for Rønvikjordene og for utviklingen av Bodø i årene 
fremover, er alternativ 1. Alternativ 1 ivaretar det viktige bynære landbruket ved å tilbakeføre 59 
daa dyrka og dyrkbar jord fra utbyggingsformål til LNFR-område for å tilrettelegge for drift ved 
Bodin gård, samtidig som behovet for areal til næring og offentlige virksomheter ivaretas. 



 

 
 
Forutsetningene har endret seg slik at Bodø har fått mulighet til å utvikle seg i en annen retning enn 
man har tenkt tidligere. Behov for framtidige næringsområder og områder for offentlig tjenesteyting 
er mer avklart enn tidligere. Kommunens avdeling for Helse og Omsorg har uttrykt behov for å 
beholde O1, og Teknisk avdeling v/Bydrift har behov for å opprettholde O4.  
 
 
Det er etter rådmannens syn viktig at kommunen har sentrumsnære næringsarealer å tilby 
interessenter også i tiden fram til ny bydel på flyplassområdet kan komme til utvikling. N1 på 
Rønvikjordene er det eneste større bynære næringsarealet i kommunen. 
 
Alternativ 1 innebærer at O1 opprettholdes, O2 reduseres, O3 tilbakeføres til LNFR, N1 
opprettholdes og O4 opprettholdes. Rådmannens konklusjon innebærer at kompromissvedtaket 
videreføres for alle arealer på Rønvikjordene, med unntak av områdene som ligger nærmest Bodin 
gård. 

 

Konklusjon og anbefaling 
 
Arealene for boligbygging avsatt i kommuneplanens arealdel er tilstrekkelige for å dekke behovene 
i planperioden. Kommunen har begrensete sentrumsnære områder for større næringsetableringer, 
men i og med at rådmannen foreslår å opprettholde N1 på Rønvikjordene anses dette for å være 



tilstrekkelig i perioden frem til ny bydel på flyplassområdet kan tas i bruk. Det er avsatt områder for 
etablering av offentlig og privat tjenesteyting i samsvar med sektorenes framtidige behov for nye 
prosjekter.  
 
Rådmannen mener på denne bakgrunn at kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 vil dekke Bodø 
kommunes behov i den kommende planperioden. Planforslaget er etter rådmannens syn godt utredet 
og begrunnet, og i samsvar med lover og overordnede føringer for kommunal arealplanlegging.  
 
Rådmannen anbefaler bystyret å vedta planforslaget slik det foreligger, og å ta innsigelsespunktene 
videre til mekling og om nødvendig til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse. 
 
 
 

 

Utrykte vedlegg: 
Alle vedleggene finnes her: 
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html  
 

1. Plankart hovedkart – målestokk 1:110000 
2. Plankart bykartet – målestokk 1:7500 
3. Planbestemmelser datert 09.05.2018 
4. Planbeskrivelse datert 09.05.2018 
5. Innsigelse fra Nordland fylkeskommune 
6. Innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland 
7. Temakart 1: Hensynssone landbruk (Juridisk bindende (JB)) 
8. Temakart 2: Hensynssone friluftsliv (JB) 
9. Temakart 3: Støysoner (JB) 
10. Temakart 4: Lokalsentre 
11. Temakart 5: Kulturminner sentrum – kulturminnevern (JB) 
12. Temakart 6: Antatt framtidige veiføringer 
13. Temakart 7: Parkering/utearealer (JB) 
14. Temakart 8: Reindrift (hensynssone reindrift, oppsamlingsområder, trekkleier) (JB) 
15. Temakart 9: Bydeler 
16. Temakart 10: Hinderflater, flyplass – fremtidig (JB) 
17. Temakart 11: Sonekart for Bodømarka (JB) 
18. Temakart 12: Handelsområder utenfor sentrum (JB) 
19. Temakart 13: Byggerestriksjoner og hinderflater (JB) 
20. Temakart 14: Byutviklingsområder (JB) 
21. Temakart 16: Løsmasser 
22. Temakart 17: Elg 
23. KU-katalog (konsekvensutredningen) 
24. Vedleggskatalog med ROS-analyse, kartlegging lokalsentre, utredning hytteområder, 

handelsanalyse, trafikkanalyse Stormyra/Plassmyra 
25. Tilleggsutredning Stormyra 
26. Handelsanalyse Mørkved Sør 
27. Samling av alle uttalelser til høringen 
28. Samling av alle innspill til oppstarten 

 
 

http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html
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