
 

Vår dato:  19.02.2019 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

19/1639- 2   

19/17767 

Deres dato:  30.01.2019 

Deres referanse:  .2017/10261 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 05 20  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kulturminner i Nordland 

 8048 Bodø   Kari Torp Larsen 

    Tlf: 75 65 05 23/ 909 58566 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Bodø kommune 

Kristin Stavnes Jordbru 

Postboks 319 

 

8001 BODØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse - Endring av detaljreguleringsplan for Den gamle svømmehall - Bodø 

kommune   

Bodø kommune har lagt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Den gamle svømmehall, 

Bodø sentrum ut til høring etter forenklet prosess.  

 

Bakgrunnen for endringen er at Bodø kommune har vedtatt å inngå leieavtale med Svømmehallen 

AS om leie av arealer bl.a. til relokalisering av Gimle og til produksjonslokale/konsertscene. Den 

planlagte endringen i bruken krever at reguleringsplanen justeres mht. parkeringsbestemmelser og 

bestemmelser om atkomst og varelevering ved større arrangement.  

 

Det ønskes også justeringer i reguleringsbestemmelsenes § 6.4 «Utbyggingsrekkefølge», som 

foreslås endret fra «Ferdigattest må være gitt for ombygging av eksisterende bygg før 

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gis for nye tiltak» til «Innhold i og bruk av Den gamle 

svømmehallen skal være avklart og tilfredsstillende dokumentert før ferdigattest/ midlertidig 

brukstillatelse gis for nybygg i planområdet.». 

 

Byplans vurdering er at de foreslåtte endringene kan behandles etter forenklet prosess i 

overensstemmelse med plan- og bygningslovens § 12-14, da endringene i all hovedsak innebærer en 

presisering og konkretisering av de foreliggende planbestemmelsene. Hensikten er å tilrettelegge for 

at den gamle svømmehallen kan fylles med aktivitet, i tråd med intensjonen med planen. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, samt 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 

 

Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket ikke i strid med regional politikk slik det blant 

annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. 

 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige planfaglige eller kulturminnefaglige merknader til 

reguleringsendringen. 

 

 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Kari Torp Larsen 

       kulturminnerådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
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