
 

 

 

 

Besøksadresse 
LPO Arkitekter AS 
Rosenborggata 19C 
0356 Oslo 

Postadresse 
LPO Arkitekter AS 
PB 7033 Majorstuen 
0306 Oslo 

Kontakt 
(+47) 23 32 71 00 
lpo@lpo.no  
www.lpo.no 

Org nr. 
934 007 514 MVA 

 

Adressater i. h.h.t. liste 

18.06.2020 

Kvartal 10, Storgata 7-11 m.fl., 8006 Bodø Kommune 
Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om 
utbyggingsavtale. Frist for merknader er 21.08.2020 

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Kvartal 10. 
Varslet planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359, 
138/2166, 138/1854 og 138/4226, og del av offentlig grunn gnr/bnr: 138/700, 
138/4124, 138/4223 og 138/4231. Endelig planavgrensning fastsettes gjennom 
planarbeidet. 

 

Kvartalet 10 er i dag regulert som sentrumsformål i både Kommuneplanens Arealdel 
(2018-2030) og gjeldende områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10,17, 18 og 19. 
Hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt 
bykvartal med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige etasjene. Målet 
er å gi eksisterende bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring og 
transformasjon av bebyggelsen mot Storgata, samt legge til rette for nybygg mot 
Sjøgata.  
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LPO Arkitekter AS utfører reguleringsplanarbeidet på vegne av forslagstiller Storgata 
Utvikling AS og jobber med skisser til ny bebyggelse på tomten. Planforslaget skal 
videreutvikles i løpet av høsten. En foreløpig situasjonsplan er vedlagt dette brevet. 
Viktige tema i planarbeidet vil være bevaring og transformasjon, plassering og høyder på 
planlagt ny bebyggelse, varelevering, renovasjon og parkering, samt opparbeidelse av 
private- og offentlige utearealer. 

Kommunen har i referatet fra oppstartmøtet, avholdt 29.05.2020, (foreløpig) konkludert 
med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Saksgang, informasjon og medvirkning  

Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker 
det kan komme med innspill til planarbeidet. Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte 
med presentasjon av prosess og foreløpige skisser torsdag 6. august kl. 16.30. Adresse: 
Dronningens gate 18, auditoriet 1. etasje. For å få oversikt over antall deltakere ber vi om 
at flest mulig sender en mail/brev til undertegnende. Dette er ikke et krav.  

Etter at fristen for innspill til dette oppstartsvarselet er ute vil planforslaget utarbeides og 
forberedes for innsendelse til Bodø kommune.  

Når planforslaget er innsendt legges det i sin helhet ut til offentlig ettersyn på 
kommunens nettsider. I høringsperioden vil vi inviterte til et nytt informasjonsmøte der 
planforslaget legges frem. Berørte parter får da også et nytt varsel og mulighet til å 
komme med nye uttalelser og merknader. Dette vil tidligst skje våren 2021. Etter 
høringsperioden vil planforslaget eventuelt justeres før det sendes til politisk behandling. 
Forslagstiller har som mål at prosjektet vil kunne stå ferdig i 2024/2025.  

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til kommunens nettside. 
https://bodo.kommune.no/planprosesser 

Innspill, merknader eller spørsmål knyttet til planarbeidet sendes skriftlig til LPO 
Arkitekter AS v/ Aleksander Oldrup Jensen. Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller til 
aoj@lpo.no innen 21.08.2020. Merk henvendelsen med «kvartal 10». 

Med vennlig hilsen 
Aleksander Oldrup Jensen 
Arkitekt MNAL | Partner 
aoj@lpo.no | +47 900 74 589 
 
Vedlagt: Foreløpig situasjonsplan og foreløpig illustrasjon fra Bankplassen.  

https://bodo.kommune.no/planprosesser
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Figur 1 Foreløpig situasjonsplan.  

 

Figur 2 Skisse av kvartalet sett fra Bankplassen. Lærmohjørnet og bebyggelsen mot 
Storgata foreslås bevart og transformert, ny bebyggelse vil ligge mot Sjøgata.  


	Kvartal 10, Storgata 7-11 m.fl., 8006 Bodø Kommune Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale. Frist for merknader er 21.08.2020
	Saksgang, informasjon og medvirkning

