Møteinnkalling

Utvalg:

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Møtested:

Saltstraumen Nærmiljøkontor

Dato:

11.04.2016
08:00

Tidspunkt:

Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 79 10, e-post:
ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Dagsorden
Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 29.02.16
Gjest:
Aviäya Kleist som jobber i Bodø kommune med idrett/friluft/nærmiljø kommer på besøk kl 08.30.
Tema er: 1: Skilt 2: Planer for 2016 med friområder i Saltstraumen.
Info fra leder Odd Willy Hansen.
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Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 16/13

Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 i Saltstraumen

PS 16/14

Prioriterte saker til fellesmøte mellom kommunedelsutvalget og avdelingene i
Bodø kommune

PS 16/15

Forslag til årsmelding Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015

PS 16/16

Referatsaker

Bodø, 8. april 2016
Odd Willy Hansen
leder
Ragnhild Edvardsen
utvalgssekretær
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

05.04.2016

24541/2016

Arkivsaksnr

Arkiv

2015/5827

141

Saltstraumen nærmiljøkontor

Saksnummer Utvalg

Møtedato

16/13

11.04.2016

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Innspill til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 i
Saltstraumen
Forslag til vedtak
Legges fram uten forslag til vedtak

Sammendrag
Bodø Bystyre har i møte 11.02.16 vedtatt oppstart av planarbeid og høring av planprogram av
kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Rulleringen av kommuneplanens arealdel bygger på gjeldende plan vedtatt i 2014, og skal ha fokus på
blant annet:
Byutvikling
Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindriftsområder
Arealbruk i sjø
Områder for fritidsboliger
Strandsonen
Samferdsel
Klima og miljø
Planarbeidet skal gå over tre år og det tas sikte på å vedta ny arealdel i juni 2018

Saksopplysninger (Hentet fra «utrykte vedlegg» i saken)
Bakgrunn
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy for å ivareta både kommunale, regionale og
nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruken, og er juridisk bindende.
Ved forrige rullering av arealdelen (vedtatt i 2014) var byutviklingsområdet i fokus. Arealdisponering
og bestemmelsene for resten av kommunen, både land- og sjøområdene, ble i hovedsak videreført fra
kommuneplanens arealdel fra 2009. Det er derfor behov for å gjennomgå arealformålene utenfor
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byutviklingsområdet i kommende rullering. Det gjelder særlig sjøarealene, strandsonen, landbruks- og
reindriftsområder og områdene for fritidsboliger.
Kommunens areal utenfor byutviklingsområdet skal vies et større fokus i denne rulleringen. Det
skal foretas en ny kunnskapsinnhenting for arealbruken i sjø, og ny arealdel skal vise til hvor det
er aktuelt med blant annet akvakulturanlegg, viktige friluftsområder i sjø og hensynet til
naturverdier.
På landsiden utgjør areal til landbruk, naturområder, friluftsliv og reindrift (LNFR) størstedelen
av kommunens områder. Innenfor disse områdene skal hensynet til landbruk og beitebruk
ivaretas, og ny kunnskap skal innhentes.
Innenfor LNFR-områdene er det avsatt områder til fritidsboliger i de fleste deler av kommunen.
Noen av disse områdene har vært en del av kommuneplanens arealdel gjennom flere rulleringer,
mens noen områder ble konsekvensvurdert og lagt inn i de to siste rulleringene. Mange av disse
områdene er ferdig detaljregulert og utbygd, mens noen har ligget uberørt i flere år. Sistnevnte
områder skal i denne rulleringen vurderes på nytt mot ny kunnskap om risiko- og sårbarhet og
andre arealinteresser.
Over nevnes bare noen av fokusområdene for kommende rullering av kommuneplanens arealdel.
Føringer for planarbeidet er satt, både nasjonalt- regionalt og lokalt bl.a. på begrensing av
energiforbruk og klimagassutslipp, og tilpasning til endret klima og til andre risikofaktorer.
Fokustema i kommuneplanens arealdel:
Under «Byutvikling» står bl.a.:
Kommuneplanens arealdel skal identifisere tomtearealer for bygging av boliger i kommunal regi og
tomtearealer for selvbygging. Dette gjelder både på og utenfor Bodøhalvøya
Sjøareal
For sjøområdene i kommuneplanens arealdel er det delt opp flere arealformål. Plankartet skal blant annet
vise hvor det er aktuelt med akvakulturanlegg, viktige friluftsområder i sjø og hensynet for naturverdier.
Eksisterende arealbruk er videreført gjennom forrige rullering, og det er nå på nytt behov for å få frem
kunnskap som gir grunnlag for å vurdere havområdenes egnethet for ulik arealbruk. Komité for plan,
næring og miljø gjorde et vedtak 3.3.2015: Felles planlegging for Skjerstadfjorden». Hensikten er å etablere
en felles planlegging av fjordsystemet mellom nabokommunene. Senere samme år (2.6.2015) ble det også
vedtatt midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden som følge av dette.
Områder for fritidsboliger
Det er behov for å vurdere alle eksisterende områder avsatt til fritidsboliger som fortsatt er ubebygd. Dette
gjelder spesielt områder for fritidsboliger som har vært avsatt i kommuneplanen gjennom flere rulleringer,
og hvor det er behov for å gjøre nye vurderinger opp mot andre arealinteresser og ny kunnskap om
naturfare.
Samferdsel
Kommuneplanens arealdel skal synliggjøre sentrale prosjekter i Bypakke Bodø og framtidige
samferdselsanlegg. Handlingsplan for sykkel 2009-2013 skal revideres parallelt med
kommuneplanprosessen, og denne planen vil bli en del av kommuneplanens arealdel.
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Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindriftsområder (LNFR)

I tidligere kommuneplaner er det gjort en grundig verdivurdering av landbruksarealer, og dette vises i
gjeldende arealplan som hensynssone for landbruksinteresser. Parallelt med denne rullering av
kommuneplanen skal det utføres en nærmere kartlegging av beitebruken i kommunen, og som skal danne
grunnlag for kommuneplanens arealdel. Videre skal kommuneplanen følge opp innsigelsen fra Sametinget
under forrige rullering om å sikre samisk nærings- og kulturutøvelse.
I gjeldende kommuneplanens arealdel er det også gitt en hensynssone for ivaretakelse av friluftslivet som
blant annet inneholder Bodømarka og statlige sikrede friluftsområder. Disse områdene er av stor
betydning, og skal opprettholdes. Hensynssonene for landbruk og friluftsliv har stor betydning i
arealforvaltningen, og det skal gjennom rulleringen sørges for at disse sonene har den nødvendige
utstrekningen.
Matjorda i Bodø kommune skal bevares. Rønvikjordene er av stor verdi for Bodø. Bruken av disse skal
utvikles etter en overordna plan som har til hensikt å ivareta og utvikle landbrukspotensialet i området.
Dette gjelder også fylkeskommunens del av Rønvikjordene. De områdene som i gjeldende plan er avsatt til
næringsarealer skal vurderes avsettes til LNFR.
Strandsonen
For å kunne gjøre fornuftige avveininger for byggetiltak langs kysten i plan- og byggesaker, vil det startes et
arbeid med å definere en funksjonell strandsone langs deler av kommunens kyst. Den funksjonelle
strandsonen er definert som sonen med direkte kobling til sjøen både økologisk, topografisk og/eller
bruksmessig, og er uavhengig av 100-metersbeltet.

Vurderinger
Hva er aktuelt for Saltstraumen KDU å spille inn?
Arealbruk i sjø?
Spredt boligbygging?
Andre?

Saksbehandler: Ragnhild Edvardsen

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Vedtak om oppstart av Kommuneplanens arealdel 2018-2030
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

05.04.2016

24459/2016

Arkivsaksnr

Arkiv

2016/2620

Saltstraumen nærmiljøkontor

Saksnummer Utvalg

Møtedato

16/14

11.04.2016

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Prioriterte saker til fellesmøte mellom kommunedelsutvalget
og avdelingene i Bodø kommune
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sammendrag
Saken har sin bakgrunn i en e-post fra formannskapssekretær Berit Skaug:
Til
Nærmiljøledere
Teknisk avdeling v/ Knut Hernes
Oppvekst og kultur v/ Arne Vinje
Næring og utvikling v/ Egil Kristiansen
Fellesmøter mellom kommunedelsutvalgene og avdelinger i Bodø kommune våren 2016.
Den 26. juni 2015 ble det avholdt et møte mellom kommunedelsutvalgene og nevnte avdelinger.
Formålet med møtet var følgende:
Å klarlegge hvordan man kan skape økt samhandling mellom kommunedelsutvalg,
nærmiljøledere og avdelinger i kommunens administrasjon med fokus på stedsutvikling og
nærmiljøarbeid.
Et av innspillene på møtet var at prioriterte tiltak fra kommunedelsutvalgene i større grad måtte
samordnes med de avdelingsvise budsjettprosessene. På bakgrunn av dette var det enighet om
følgende aksjonspunkt:
Det avholdes årlig møte mellom hvert enkelt kommunedelsutvalg og NUA, kultur og evt teknisk
avdeling, der utvalgene forbereder prioriterte saker de ønsker forankret i kommunen fra sin
kommunedel.
Jeg foreslår på denne bakgrunn følgende møtedatoer:
Tverlandet kommunedelsutvalg:
Saltstraumen kommunedelsutvalg:

Onsdag 18. mai kl 09.00 – 10.30
Onsdag 18. mai kl 11.00 – 12.30
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Skjerstad kommunedelsutvalg:
Kjerringøy kommunedelsutvalg:

Onsdag 25. mai kl 09.00 – 10.30
Onsdag 25. mai kl 11.00 – 12.30

Saksopplysninger
Saltstraumen kommunedelsutvalg har i møte 19.10.15 vedtatt denne uprioriterte listen over saker
det skal jobbes med:
Vann til Seines og Gillesvåg.
Handlingsplanen KDP Saltstraumen
Oppfølging av områdereguleringen Saltstraumen sentrum
Bodø 2016 – arrangementer.
Stimuli
Rullering Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2016.
Ungdomsboliger
Invitere Bodø kommunale boligstiftelse på besøk.
Ringvirkninger – metodeverktøy for å tenke nytt i lokal samfunnsutvikling landbruk.
Veilys Fv. 580 – Straum.
Gangbane på Sunnanbrua
Mulig øvrige saker: Brua over Valneselva, Vasshauet v/Valnesvatnet

Vurderinger
Hvilke av disse saker - eller andre saker - skal prioriteres og forberedes til mai-møtet med
avdelingene i Bodø kommune?

Saksbehandler: Ragnhild Edvardsen

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

05.04.2016

24609/2016

Arkivsaksnr

2010/1678

Arkiv

210

Saltstraumen nærmiljøkontor

Forslag til årsmelding Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015
Forslag til vedtak

Sammendrag/Saksopplysninger
Det ble avholdt 7 møter, 4 før valget og 3 etter valget.
Utvalget har behandlet 35 saker samt 13 referatsaker.
Folkemøter:
24.03. Folkemøte om «Trafikale løsninger og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum».
22.06. Folkemøte om områderegulering Saltstraumen sentrum.
01.09. Valgmøte i forkant av kommune- og fylkestingsvalget.
Sammensetning av utvalget fram til valg 14.09.15:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Ann-Heidi Seines, nestleder
Kjell Ove Andersen
Tommy Johnsen
Wenche Antonsen
Jonny Sandmo
Elisabeth Nilsen
Sammensetning av utvalget etter valget:
Medlemmer
Odd Willy Hansen, leder
Arne Johan Seivåg, nestleder
Irene Wenberg Løkås
Elisabeth Nilsen
Ann Kristin Evjen
Hilde Arntzen
Kjell Sigurd Jørgensen

Varamedlemmer
Ann-Kristin Evjen
Kenneth Nilsen
Runi Joakimsen
Katrin Evjen Skjelstad
Jan N. Larsen
Cecilie Kristiansen

Varamedlemmer
Geir Richard Ossletten
Cecilie Kristiansen
Jan N. Larsen
Evy Ramsvik
Kjell Ove Wenberg
Paul Holmstrøm
Gunnar Lund
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Positivt for Saltstraumen i 2015:
-

Nye veiadresser i Saltstraumen var ferdig godkjent februar 2015.

-

STImuli Evjen:
Nye stier åpnet 31.mai. Arrangement i samarbeid med Evjen velforening og Tuv
velforening. Arbeidet med stiene har pågått i 2 år.

-

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) bevilget høsten 2015 kr 3.000.000 til
prosjektet «Trafikale løsninger for Saltstraumen skole» ! Bodø kommune har bevilget
sin egenandel kr 564.000, og prosjektet skal startes og sluttføres i 2016 !

-

Fellesmøte i juni med representanter fra de 4 kommunedelsutvalgene i Bodø,
formannskapssekretær Berit Skaug, nærmiljøledere og avdelinger i
kommuneadministrasjonen. Møtets formål var dette: Hvordan skape økt samhandling
mellom kommunedelsutvalgene, nærmiljøledere og avdelinger i kommunens
administrasjon med fokus på stedsutvikling og nærmiljøarbeid. Møtet besluttet ny
struktur på de årlige møtene. Saltstraumen kommunedelsutvalg har betydelig forventning
om at ny møtestruktur skal bedre synligheten og gjennomføringskraften til lokale saker
som utvalget jobber med.

-

Innenfor trafikksikkerhet på fylkesveiene ble gang- og sykkelvei Godøystraumen –
Saltstraumen i 2015 gitt høyeste prioritert, først administrativt og så i Bodø bystyre
10.12.15. Utvalget har stor tro på en snarlig realisering av dette prosjektet. Ny sykkelplan
for Bodø og satsing på turistsykling forventes å framskynde prosjektet.

Negativt for Saltstraumen i 2015:
- Hovedplan vann ble behandlet i Bodø bystyre våren 2015. Kommunalt vann til Seines og
Gillesvåg ble stipulert å bli så kostbart i forhold til antall innbyggere at det ikke er
gjennomførbart. I prosessen ble kostnader med vann til Seines og Gillesvåg besluttet
utredet ferdig til våren 2016. Saltstraumen kommunedelsutvalg venter spent på
resultatet av utredningen.
-

Utvalget er lite fornøyd med manglende framdrift på skilting og tilrettelegging i
området.

Politikere på besøk i utvalgsmøter:
21.02. Allan Ellingsen, FRP, varaordfører
08.04. Svein Olsen, Rødt
Gjester i utvalgsmøter:
Trond Åmo, Gunnar Lund, Asgeir Jordbru, Bjørn B. Pedersen, Lars Bang.
«Årets gjest» 2015 var Trond Åmo! Han har besøkt utvalget 3 ganger i forbindelse med sin jobb
med områderegulering av Saltstraumen sentrum.
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Saker utvalget har jobbet med:
STImuli Evjen. På høsten ble nytt STImuli i Saltstraumen vedtatt: STImuli Straumøya.
Områderegulering sentrum Saltstraumen
Trafikk og trafikksikkerhet i Saltstraumen sentrum
Kommunedelplan Saltstraumen
Vann Seines og Gillesvåg
Valget
Byjubilèet

Deltakelser:
3. og 4.juni: Fylkesmannen arrangerte konferanse i Saltstraumen om bygdemobilisering og lokalt
næringsarbeid. Elisabeth Nilsen deltok.
15.10.: Infomøte fra Bodø kommune i Saltstraumen om prosjektet «Ringvirkning». Elisabeth Nilsen
deltok.
3.11.: Opplevelsesnæringer/reiseliv – samspill i Bodø kommune. Arne Seivåg og Elisabeth Nilsen
deltok.
9.-10.nov.: Vertskapkurset «Velkommen inn» på Nasjonalparksenteret Storjord. Elisabeth Nilsen og
Gunnar Lund deltok.
19.11.: «Ringvirkning»-kursdag på Nordland Kultursenter. Elisabeth Nilsen og Gunnar Lund
deltok.
Gitt uttalelse til:
Reinvestering av kraftledning mellom Sundsfjord og Hopen
Bruksendring av bygg 77/10
Ny lokalitet ved Gamøyran
Hovedplan vann 2016-2019
Lokalitet Storevika (Ytre-Sundan)
Deling av grunneiendom Børvatn
Rådmannens budsjettforslag 2016
Eiendom, fradeling 76/1
Terrengstøttemur m/fylling+parkeringsplass 89/6

Saksbehandler: Ragnhild Edvardsen

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen
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PS16/16Referatsaker
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