
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
Varsel e�er plan- og bygningsloven § 12-8.

 
 
Du har re� �l å u�ale deg om planen frem �l fristen: 03.12.2021
Forlagss�ller skal vurdere alle u�alelser. U�alelsene er med på å danne grunnlaget for forslaget som
senere skal behandler av kommunen.

 

Her vil vi starte reguleringsplanarbeid

Kommune: Bodø

 
Planområdet omfa�er området vist på kartutsni�et (se vedlegg).

Detaljer om reguleringsplanen

Plantype: Detaljregulering

Navn på plan: Trålvegen 18

PlanID: 2021007

Saksnummer: 2019 796

Hensikten med reguleringsplanen

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 og §17-4 kunngjøres herved at Norgeshus as på vegne av Byggmester
Erling Skipnes starter arbeidet med detaljregulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
for Trålvegen i Bodø. 

Formålet med detaljreguleringen er å legge �l re�e for utbygging av en kombinert løsning bestående av
5 etg. leilighetsbygg og 3 etg. rekkehus, som vist på illustrasjonene. Det innledende skisseforslaget viser
65 boenheter fordelt på disse byggene. Boenhetene vil med de�e ha varierende størrelser og kunne
betjene en variert kundegruppe. Det er ønskelig å legge adkomst fra Trålveien i nord. 

Det vil bli lagt �l re�e for felles utomhusområder med mulighet for lek og rekreasjon i �lknytning �l
leilighetsbyggene. I forbindelse med utbyggingsplaner på nabotomt i øst vil det bli se� på muligheten �l
å planlegge grønnstruktur og felles uteoppholdsareal i sammenheng mellom utbyggingsprosjektene.
 
Krav �l konsekvensutredning

For denne planen er det ikke krav om konsekvensutredning.

Begrunnelse:

Planområdet er avklart i overordnet plan. Planen omfa�es ikke av forskri� om konsekvensutredninger §§
6 – 10, vedlegg 1 og vedlegg 2.

Saksgang og medvirkning

Oppstart blir også kunngjort i Avisa Nordland. Oppstart av planarbeid og offentlig e�ersyn vil bli kunngjort
på kommunens ne�sider og www.norgeshus.no/no/presse.
Skri�lige kommentarer/merknader �l det igangsa�e planarbeidet merkes «19-0796 Trålvegen - Bodø» og
re�es �l Norgeshus.

10.11.2021 12:44:19 AR
454496594

10
.1

1.
20

21
 1

2:
44

:1
9 

AR
45

44
96

59
4

1



Kopi sendes �l Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller �l
postmo�ak@bodo.kommune.no merket sak 2021/3466.

 
Her kan du se flere dokumenter i saken

www.norgeshus.no/no/presse

www.bodo.kommune.no/kunngjoringer

 
Du kan også kontakte Byggmester Erling Skipnes v/Norgeshus as for å få �lgang �l dokumentene.

Gjeldende planer for de�e området

Type plan: Kommuneplanens arealdel

Navn på plan:
 
Spørsmål om oppstart av reguleringsplanarbeidet kan re�es �l

Kontaktperson: Åshild G. Østmoe

E-post: ashild.ostmoe@norgeshus.no

Telefon: 45404631
 
Vil du u�ale deg om reguleringsplanarbeidet?

U�alelser �l reguleringsplanarbeidet kan leveres via Al�nn eller sendes som e-post eller brev �l forslagss�ller.
 
Forslagss�ller: Byggmester Erling Skipnes v/Norgeshus as

Organisasjonsnummer: 877044122

Telefon:

E-post:

Postadresse: ,
 
Plankonsulent: NORGESHUS AS

Organisasjonsnummer: 948490412

Telefon: 81573500

E-post: resepsjon@norgeshus.no
 

Frist for u�alelse: 03.12.2021
 
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er signert av

ÅSHILD GRØNLIEN ØSTMOE på vegne av NORGESHUS AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn.
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