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Innkalling, saksliste og møteprotokoller fra 22.05. og 07.06.2012 ble godkjent uten merknader.

Orientering:
Forslag til parkeringsløsning i sentrum, jfr. PS 12/50 og PS 12/51 v/Byplansjef Annelise Bolland.

Saksliste:
Saksnr

Innhold

PS 12/48

Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2016.

PS 12/49

Mindre endring av reguleringsplan for Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset.

PS 12/50

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje øst, Bodø sentrum.

PS 12/51

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje vest, Bodø sentrum.

Bodø, 25. juni 2012
Knut Hernes (FRP)
Komitèleder
Kirsti Simonsen
Komitèsekretær

PS 12/48 Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2016.
Forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 vedtar bystyret «Kommunal planstrategi
2012-2016, Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden» datert 11.06.12 som
rammeverk for kommunens videre planleggingsoppgaver.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 19.06.2012:

Forslag:
Rødt:
Forslag til planstrategi:
I boligpolitisk handlingsplan eller i egen plan vurderes også å etablere prisregulerte boliger,
eventuelt på kommunal grunn, som redskap for å utjamne forskjellene i folks mulighet for å slippe
inn på boligmarkedet.
Fellesforslag fra FRP og H:
Pkt. 2.2.3 i kommunal planstrategi - nytt kulepunkt side 16 (foran de andre kulepunktene):
 Antallet asylsøkere som kommer til Bodø bør reflekteres i dimensjoneringen av
tjenestetiltakene i kommunen, herunder barnevern, helsesøster, psykiatritjenesten, politi osv.

Votering:
12 medlemmer
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.
Forslaget fra Rødt fikk 3 stemmer (1Rødt, 1SV og 1AP) og falt.
Fellesforslaget fra FRP og H ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 vedtar bystyret «Kommunal planstrategi
2012-2016, Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden» datert 11.06.12 som
rammeverk for kommunens videre planleggingsoppgaver.
Pkt. 2.2.3 i kommunal planstrategi - nytt kulepunkt side 16 (foran de andre kulepunktene):
 Antallet asylsøkere som kommer til Bodø bør reflekteres i dimensjoneringen av
tjenestetiltakene i kommunen, herunder barnevern, helsesøster, psykiatritjenesten, politi osv.

PS 12/49 Mindre endring av reguleringsplan for Rv 80 Hunstadmoen
– Thallekrysset.
Forslag til vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd
og delegert myndighet, mindre endringer i reguleringsplanen for Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset
ID 1263, datert 27.04. 2012 og reguleringsbestemmelsene knyttet til endringen datert 27.04. 2012.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 19.06.2012:

Votering:
12 medlemmer
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd
og delegert myndighet, mindre endringer i reguleringsplanen for Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset
ID 1263, datert 27.04. 2012 og reguleringsbestemmelsene knyttet til endringen datert 27.04. 2012.

PS 12/50 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje
Øst, Bodø sentrum.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje øst med plankart datert 16.04.2012, tilhørende bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 19.06.2012:

Forslag:
Fellesforslag fra FRP og H:
Tillegg til innstillingen:
Det etableres både inn- og utkjøring i Storgata. Dette utredes i egen sak og legges frem til politisk
behandling.

Votering:
12 medlemmer
Innstillingen ble tiltrådt med 10 mot 2 stemmer (Rødt og SV).
Fellesforslaget fra FRP og H ble tiltrådt med 6 stemmer + leders dobbeltstemme mot 6 stemmer
(4AP, 1Rødt og 1SV).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje øst med plankart datert 16.04.2012, tilhørende bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.
Det etableres både inn- og utkjøring i Storgata. Dette utredes i egen sak og legges frem til politisk
behandling.

PS 12/51 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje
Vest, Bodø sentrum.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje vest med plankart datert 06.03.2012, bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 19.06.2012:

Forslag:
Rødt:
Forslag parkeringsanlegg vest:
Parkeringsplasser som blir vekk på grunn av kulturkvartalet erstattes under bakken nedafor
fylkeshuset.
Fellesforslag fra FRP og H:
Tillegg til innstillingen:
1. Det etableres adkomst til Gågategarasje Vest og fra Hålogalandsgata. Dette utredes i egen
sak og legges frem til politisk behandling.
2. Anlegget prosjekteres slik at en sikrer forbindelse mellom øst og vest i begge retninger. (Det
skal være mulig å kjøre fra Hålogalandsgata i vest til Bankgata i øst.)
3. I prosjekteringen tas det hensyn til en fremtidig utvidelse av Glasshuset.
4. Det utarbeides en ny trafikkanalyse med tanke på optimal trafikkavvikling i sentrum. Det
vurderes også venstresvingefelt i Sjøgata inn i garasjeanlegget.

Votering:
12 medlemmer
Innstillingen ble tiltrådt med 10 mot 2 stemmer (1Rødt og 1SV).
Forslaget fra Rødt fikk 2 stemmer (Rødt og SV) og falt.
Fellesforslaget fra FRP og H ble tiltrådt med 6 stemmer + leders dobbeltstemme mot 6 stemmer
(4AP, 1SV og 1Rødt).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje vest med plankart datert 06.03.2012, bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.

1. Det etableres adkomst til Gågategarasje Vest og fra Hålogalandsgata. Dette utredes i egen
sak og legges frem til politisk behandling.
2. Anlegget prosjekteres slik at en sikrer forbindelse mellom øst og vest i begge retninger. (Det
skal være mulig å kjøre fra Hålogalandsgata i vest til Bankgata i øst.)
3. I prosjekteringen tas det hensyn til en fremtidig utvidelse av Glasshuset.
4. Det utarbeides en ny trafikkanalyse med tanke på optimal trafikkavvikling i sentrum. Det
vurderes også venstresvingefelt i Sjøgata inn i garasjeanlegget.

