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 Varsel om oppstart av planarbeid for Burøyveien 11 med forhandling 
om utbyggingsavtale, Bodø kommune 

På vegne av forslagstiller Burøyveien 11 AS og i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles 
det med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Burøyveien 11, samt forhandling om 
utbyggingsavtale. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet. 

Planområdets beliggenhet er vist i kartutsnittet nedenfor.  

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet. Kartgrunnlag: www.kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult AS. 
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1. Hensikten med planarbeidet  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for industri- håndverks- og lagervirksomhet, herunder 
verksted/service av båter, båtopptak (dokk), vinterlagring av båter, utfylling i sjø/eventuell utvidelse av kai i 
forlengelsen av dokken, småbåthavn samt fiskerirelatert virksomhet. Det ønskes videre åpnet for 
storvarehandel (plasskrevende varer) på inntil 400 m BRA knyttet til den maritime virksomheten. 
Handelsvirksomheten skal være underordnet annen virksomhet. 

Det ønskes utarbeidet en fleksibel og robust plan som kan fungere over tid. 

2. Planområdet 

Planområdet som er på ca. 30 daa omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 138/700, 138/1891 (kommunal 
veggrunn, Burøyveien), 138/461, 138/590, 138/1635, 138/2426, 138/4343, 138/4345, 138/4362, 138/4523, 
138/4556 og 138/4563.  

Deler av tilstøtende eiendommer som inngår i reguleringsplan for «Del av Valen Bodø havn» med plan ID 
1171 er tatt med i planavgrensningen da det er ønskelig å oppheve denne planen. 

Planavgrensningen er vist med blå linje i kartutsnitt nedenfor. 

 

Figur 2. Planavgrensning, Norconsult AS 
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3. Gjeldende planstatus 

I arealdelen av kommuneplan 2018-2030 inngår området i sone 38.03 (Ytre havn) hvor det tillates oppført 
bygninger for tung næringsvirksomhet som industri, lager og transportvirksomhet. Kontor er tillat som en del 
av industri-, lager- og transportvirksomhet og skal være underordnet hovedfunksjonen. Det tillates etablert 
kaifront og installasjoner i sjø til marin og maritim virksomhet. Det forutsettes at geotekniske undersøkelser 
tilsier at slike elementer kan bygges. Tillatt utnyttelsesgrad er 100 % BYA og byggehøyde på 15 m.  

Foreslått planområde er uregulert, foruten den delen av planområdet som omfatter veiarealet (Burøyveien). 
Dette veiarealet er regulert til trafikkformål i: 

• Områdereguleringsplan for Lille Hjartøy – Ytre havn med planID 1282 vedtatt 24.05.2013.  

• Områdereguleringsplan for Kvalvikkodden, Alt.1 med planID 1296 vedtatt 21.03.2013. 

• Reguleringsplan for del av Valen med planID 1171 vedtatt 12.10.2000. 
 

 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner (til venstre) og kommuneplan (høyre). Kartgrunnlag: kommunekart.com. bearbeidet 
av Norconsult. 

4. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Forslagstiller har vurdert planen i forhold til forskrift om konsekvensutredninger.  

Planlagt arealbruk er i tråd med overordnet plan med unntak av handel med plasskrevende varer knyttet til 
den maritime virksomheten. 

Planen vurderes å ikke falle inn under § 6, herunder vedlegg I.  

Planen kunne ha falt inn under pkt. 24 Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2, men det legges ikke opp til næringsbygg med 
mer enn 15 000 m2. 

Planen vurderes å falle inn under § 8 vedlegg II pkt. 11j Næringsbygg, herunder kjøpesentre som inngår i 

pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 
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For å avgjøre om planer eller tiltak som fanges opp av § 8 skal konsekvensutredes, følger det av § 10 at det 
skal gjøres en vurdering av om de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Ved gjennomgang av kriteriene i §10 konkluderes det med at tiltaket/planene ikke vil gi vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. Planarbeidet vurderes derfor å kunne gjennomføres uten krav til 
konsekvensutredning. 

Bodø kommune har sagt seg enig i ovennevnte vurdering.  

5. Planprosess og medvirkning 

Dette brevet oversendes berørte private parter og offentlige instanser, samt andre interessenter slik at de 
som ønsker det kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet. 

Neste mulighet for å komme med innspill vil være når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det 
offentlige ettersynet vil bli varslet ved brev og ved kunngjøring på kommunens nettsider og i Avisa Nordland. 
 
Denne oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet, herunder referatet fra oppstartsmøtet, kan 
ses/lastes ned fra Bodø kommunes hjemmeside: www.bodo.kommune.no/arealplaner.  
 
Eventuelle merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til 
Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com, 
innen tidsfristens utløp den 01.12.2019. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Soia Rahasindrainy 
 
 
Vedlegg: Adresseliste   


