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Fastsetting av planprogram for kommunedelplan
grønnstruktur
Forslag til vedtak
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9 og etter myndighet delegert fra bystyret, fastsetter
Komité for plan, næring og miljø planprogram for Kommunedelplan grønnstruktur, sist revidert
juni 2015.

Sammendrag
Planprogram for kommunedelplan grønnstruktur legges fram til behandling
i Komité for plan, næring og miljø etter gjeldende delegasjonsreglement.
Forslag til planprogram ble sendt på høring og offentlig ettersyn 26.03. 2015 samtidig med varsel
om oppstart av planarbeidet med høringsfrist 15.05. 2015. Det kom inn 7 innspill/uttalelser til
planprogrammet. Planprogrammet er supplert og justert på bakgrunn av innspill/uttalelser, samt
forberedende arbeid i tverrfaglig prosjektgruppe.
Planprogrammet anses å utgjøre et godt grunnlag for videre planarbeid og anbefales fastsatt.

Saksopplysninger
Forslag til planprogram er utarbeidet av Byplan og ble sendt på høring og offentlig ettersyn
samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill/uttalelse ble satt til 15. 05.2015.
Det er kommet inn 7 innspill fra både private personer og offentlige instanser. Innspillene er
gjennomgått og forslag til planprogram er supplert og justert på bakgrunn av innspill og
forberedende arbeid gjennomført i etablert, tverrfaglig kommunal prosjektgruppe. Bodø kommune
har valgt å være en av 3 pilotkommuner i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) sitt
barnetråkkprosjekt. Barnetråkk er et digitalt verktøy som brukes for å involvere barn og unge i
planleggingen. Verktøyet er lett å bruke og skal integreres som et eget kartlag i kommunens
geografiske informasjonssystemer. Tilbudet om å delta som pilotkommune kom i startfasen av
arbeidet med grønnstrukturplanen. Byplan valgte å trekke barnetråkkprosjektet inn i
grønnstrukturarbeidet, som et nyttig verktøy for å få reell involvering av en ellers «taus»
høringspart.
Sammendrag av innspillene/uttalelsene og kommentarer til disse er oppsummert i eget vedlegg.

Bakgrunn
Komite for plan, næring og miljø (PNM) vedtok i møte 27. januar 2015, at det med hjemmel i plan
og bygningslovens § 11-1 tredje ledd skulle igangsettes arbeid med Kommunedelplan for
grønnstruktur for Bodø kommune.
Kommunedelplan for grønnstruktur skal sikre viktige rekreasjons- og naturområder og nødvendige
uteoppholdsarealer av god kvalitet for beboerne i den tette byen (mot annen bruk). Planen skal
identifisere eksisterende og nye egnede grøntarealer, legge rammer for ulik bruk av disse og
prioritere opparbeiding av disse tidsmessig gjennom en enkel tiltaksplan, og gjennom ulike
handlingsplaner innenfor ulike forvaltningsområder bl.a. Handlingsplan for lekeplasser (under
revidering), Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 og Forvaltningsplan for statlig og kommunalt
sikra friluftsområder 2013 - 2018.
Grønnstrukturplanen, som er en temaplan under KPA, vedtas som dette. Det blir viktig at
tekst/bestemmelser blir tydelig, slik at grønnstrukturplanen får ønsket funksjon som støtte i arbeidet
med reguleringsplaner. Ved neste rullering av KPA tas arealbruken inn og denne får juridisk
binding. Kommunedelplan for grønnstruktur får dermed sterkere forankring enn dagens
grønnstrukturplan, som er en ren temaplan. Det kan for eksempel bli enklere å foreslå endring i
arealbruksformål fra eks. bolig/annet - til grønnstruktur – for å hele brudd i grønnstrukturen.
I arbeidet med grønnstrukturplanen skal en kunne ta inn moment som ikke konkret er nevnt i
planprogrammet, hvis dette har betydning for best mulig ivaretakelse og utvikling av
grønnstrukturen i Bodø kommune.
Medvirkning
I tillegg til pålagte offentlige høringsrunder og deltakelse i barnetråkkprosjektet, skal
grønnstrukturgruppa gjennomføre flere folkemøter i løpet av prosjektperioden. Det skal inviteres til
idedugnad hvor representanter for ulike interesseorganisasjoner/-grupper presenterer seg og sine
ønsker/behov.

Vurderinger
Innkommende innspill er vurdert og kommentert. Planprogrammet gir rammer for arbeidet med
kommunedelplan for grønnstruktur.

Konklusjon og anbefaling
Planprogram for kommunedelplan for grønnstruktur anses å utgjøre et godt grunnlag for videre
planarbeid og anbefales fastsatt.
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