
  
Trålveien 6 og 10, Bodø kommune 
Kunngjøring av igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale 
I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Maxmat Eiendom AS har igangsatt 

planarbeid for Trålveien 6 og 10, gnr./bnr. 39/397, 39/396, 39/402, 39/87, og 39/507. Det varsles 

samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Bodø kommune.  
 

Planområdet utgjør ca. 13,4 daa og omfatter hele ovennevnte eiendommer og tilstøtende del av 

Trålveien samt til midtlinje i Bodøsjøveien. Området er markert på figurene under.

 
Figur 1 Planområdet markert med sort, stiplet linje. 

 
Figur 2 Planområdet markert med rød, stiplet linje. 

Planstatus  

Planområdet inngår i hensynssone H820 i kommuneplanens arealdel, som er et omformingsområde. 

Her åpnes det for boligbebyggelse/næringsbebyggelse i kombinasjon, evt. ren boligbebyggelse. 

Arealbruk skal avklares gjennom reguleringsplan.  
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Figur 3 Kart med kommuneplanens arealdel og regulerings-/bebyggelsesplaner i området. Planområdet vises med rød 

strek. 

Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å rive eksisterende bebyggelse og tilrettelegge for bygging av leiligheter og 

parkeringskjeller i tråd med gjeldende overordnet plan. Det planlegges seks boligblokker med til 

sammen ca. 150 leiligheter.  
 

Konsekvensutredning 
Krav til konsekvensutredning ble gjennomgått ved oppstartsmøte 14.09.2021, det ble da konkludert 

med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 
 

Planprosess og medvirkning 
Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interesserte slik at de som ønsker det kan komme 

med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel 

om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Oppstart blir også 

annonsert i Avisa Nordland og på Gnist Arkitekters hjemmeside www.gnistark.no/tralveien-6-og-10-
bodo-kommune/. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.  
 

Det vil bli holdt informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist Arkitekter i 1. etasje i 

Sjøgata 5 den 24.11.2021 kl. 16.30. Her vil man få presentert planskisser og ha mulighet til å komme 

med spørsmål. 

Opplysninger om planarbeidet vises på www.gnistark.no/tralveien-6-og-10-bodo-kommune/ og 

informasjon fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter AS, tlf.: 480 33 455. Innspill til planarbeidet sendes 

skriftlig til Gnist Arkitekter AS v/Marielle Sivertsen Hansen, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller 

marhan@gnistark.no innen 22.12.2021. 

 

Marielle Sivertsen Hansen 

Gnist Arkitekter AS 

Bodø, 15.11.2021 
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