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Vedtak om høring av forslag til endring av reguleringsplan for 
Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 24 og 25, planID 1043 
 

Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 
 
VEDTAK 
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 
22, 24 og 25 ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 
14. 
 

Sammendrag 
Byutvikling foreslår en endring av gjeldende reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 
25, ved at det legges inn et areal for nedgravde avfallscontainere i Kongens gate, med eget 
bestemmelsesområde i plankartet og tilhørende bestemmelse. Hensikten med endringen er å 
legge til rette for nedgravd avfallsanlegg for boligbebyggelsen i kommende boligprosjekt i kvartal 
25, samt eventuelle andre husholdninger i nær gangavstand. 
 
Årsaken til at endringen foreslås er at det for vestre del av kvartal 25 er prosjektert innvendig 
avfallsrom for boligene, en løsning IRIS Salten ikke kan godkjenne. Bodø kommune, IRIS og 
utbygger av Kvartal 25 er enige om å se på mulighetene for å etablere et nedgravd avfallsanlegg 
i Kongens gate på andre siden av Sandgata som ei fullgod løsning for boligprosjektet.  
 
Arealet er regulert til gate med fortau, parkeringssone og kollektivfelt i gjeldende 
reguleringsplan fra 2008, men er ikke opparbeidet i tråd med dette. Området har totalt 7 
offentlige parkeringsplasser, og det foreligger ingen planer om å bygge kollektivfelt i fremtiden. 
Forslaget innebærer derfor å regulere om den aktuelle delen av gata, slik at det er mulig å 
etablere nedgravd avfallsanlegg. Dette forslaget kommer i forlengelsen av bystyresak fra i 
sommer som åpner for at avfallshåndtering kan løses på offentlig gategrunn på denne 
lokasjonen etter nærmere gitte kriterier.   
 
Byutvikling mener at endringen av denne delen av Nerbyen-planen vil bidra til gjennomføring 
av plan for Kvartal 25, samt skape muligheter for en bedre og fremtidsrettet renovasjonsløsning 
for øvrige beboere i området. Byutvikling vurderer at endringene kan behandles innenfor 
rammene av en enklere prosess og kan derfor sendes på begrenset høring i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-14.  
 



Saksopplysninger  
Planstatus 
Gjeldende reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 (PlanID 1043), ble vedtatt 
10.12.2009 og endret 30.08.2011. Planen regulerer de fire nevnte kvartalene, da kun gatene rundt 
disse var regulert i reguleringsplan for Nerbyen, (PlanID 1024) vedtatt 23.10.2008. Den regulerte 
gatebruken ble videreført, blant annet med et kollektivfelt i Kongens gate.  
 
Siden vedtak av gjeldende plan i 2009 har denne blitt delvis erstattet av nye planer fire ganger, 
dette er detaljregulering for sørøstre del av kvartal 21 (PlanID 015002, 29.10.2015), Kvartal 25 
Vestre del (PlanID 2019013, 29.10.2020), Domkirkekvartalet (PlanID 2019013, 29.10.2020), og 
Dronningens gate (PlanID 2019015, 16.06.2021). De nye reguleringene omfatter både 
byggeområder og gategrunn, deriblant planen for Dronningens gate som har som formål å legge til 
rette for kollektivgate, uten kollektivfelt.  
 
Planen for Kvartal 25 Vestre del opphever også deler av det regulerte kollektivfeltet i Kongens 
gate. Reguleringsstatus for Kongens gate med delvis kollektivfelt i gjeldende plan er på bakgrunn 
av dette utdatert, men gjelder altså fortsatt. Arealet som nå foreslås endret er delvis regulert til 
parkeringssone og kollektivfelt. Fortauet er bygget noe bredere enn regulert. 
 

 
Utsnitt fra planbasen til Bodø Kommune. Opprinnelig planområde markert med rød linje, blått 
felt viser arealer der reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 fremdeles gjelder. 
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Flyfoto av det aktuelle arealet 
 
Det aktuelle arealet er eid av Bodø kommune, og er som nevnt regulert til gate med fortau, 
parkering og kollektivfelt, og inneholder i dag 7 offentlige parkeringsplasser.  
 
Bakgrunn:  
 
Reguleringsplan for vestre del av kvartal 25 ble vedtatt i 2020 uten nedgravde avfallsanlegg på 
egen grunn. Planen legger til rette for utadrettede virksomheter i første etasje mot Dronningens 
gate og ca. 50 boliger med varierte størrelser i de øvrige etasjene. Avfallsløsningen er planlagt løst 
mot Kongens gate og utbygger så for seg å løse dette med avfallsrom for husholdningsavfall. IRIS 
er klar på at de ikke kan godta avfallsrom som løsning, og det var heller ikke mulig å plassere inn 
nedgravd løsning innenfor planområdet. Det er derfor nødvendig å finne et omforent alternativ.  
 
Byutvikling fremmet en sak til Bystyret 16.juni 2021, (bystyresak 89/21) der det ble åpnet for 
etablering av avfallsanlegg under grunn på kommunal eiendom på tre lokaliteter i indre bykjerne, 
der Kongens gate var en av lokalitetene: 
 
Vedtaket fra Bystyret:  
 
«Det åpnes for at avfallshåndtering kan løses på offentlig gategrunn eller plass, dersom følgende 
kriterier er innfridd/innfris:  
 

1. Det er ikke mulig å koble seg på eksisterende avfallsløsninger  
2. Det finnes egnet plassering på offentlig gategrunn/plass som ikke kommer i konflikt med 

formålet, teknisk infrastruktur, trafikksikkerhet, fremkommelighet mv.  
3. Innenfor en gangavstand på 100 meter skal avfallsanlegget kunne brukes av andre enn 

prosjektet selv  
4. Alle anlegg som etableres på offentlig grunn skal ha tilgang til 400V  
5. Det inngås avtale om bruk av grunn mellom renovasjonsselskap og grunneier» 



 
 
Byutvikling har på bakgrunn av dette og ovenstående tatt initiativ til å endre den eldre planen for 
Nerbyen for å hjemle avfallsanlegget. Dette er gjort i forståelse med tiltakshaver for Kvartal 25 og 
IRIS Salten. 

Foreslåtte endringer i planen 

Det foreslås å legge inn et bestemmelsesområde i reguleringsplanen regulert til parkering, 
kollektivfelt og kjøreareal i reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25. Arealet er på 
utsiden av fortauet og på innsiden av kjørearealet. I dette området foreslås det at det kan legges 
til rette for nedgravd avfallsanlegg, se illustrasjon under. 
 

 
 
Det foreslås videre følgende bestemmelse:  
 
«§ 4.3 Bestemmelsesområde #1:  
 
«Innenfor bestemmelsesområde #1 kan det etableres nedgravd avfallsanlegg. Anlegget skal 
dimensjoneres for renovasjonsbehovet til boligbebyggelsen i vestre del av kvartal 25 og det skal 
legges til rette for at også omkringliggende boliger, innenfor 100 meter gangavstand, skal kunne 
benytte anlegget.  
 
Det skal sikres manøvreringsareal for renovasjonsbil som muliggjør drift og vedlikehold av 
avfallsanlegget. Renovasjonsbil kan oppstilles i kjøreareal ved henting, men må kunne stilles opp 
slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner. Endelig løsning skal godkjennes av 



renovasjonsselskap. Eksisterende parkeringsplasser kan videreføres der det ikke er til hinder for 
etablering og drift av anlegget.» 
 

Vurderinger 
Bystyresak 89/21 åpner for bruk av offentlig gategrunn for nedgravd avfallshåndtering på denne 
lokasjonen, hvis gitte kriterier kan oppfylles. Byutvikling vurderer kriteriene som møtt med den 
foreslåtte bestemmelsen. Gjennomføringen av tiltaket avhenger av avtale mellom tiltakshaver og 
Bodø kommune. Eventuell kompensasjon for og erstatning av bortfall av berørte plasser blir en del 
av denne avtalen. Det er også vann- og avløpsledninger i området, disse skal flyttes etter behov.  
 
Etablering av nedgravde avfallsløsninger for husholdningene er et viktig virkemiddel for å nå 
materialgjenvinningsmålene i klima- og energiplanen til Bodø kommune, og i tråd med kravene i 
kommuneplanens arealdel.   
 

Konklusjon og anbefaling 
 
Leder Byutvikling vurderer at planendringen kan gjøres innenfor rammene av en forenklet prosess, 
da de omsøkte endringene ikke er i strid med hovedhensikten med gjeldende plan og bidrar til å 
gjennomføre utbyggingen i tråd med denne. Endringen kan dermed sendes på begrenset høring i 
tråd med plan- og bygningslovens § 12-14.  
 
 
 
 
 

 Annelise Bolland  

 Leder Byutvikling  

   

   

 
 
Saksbehandler: Jonas Bjørklund 
 
 
 
Vedtaket er elektronisk godkjent og har derfor ingen 
underskrifter 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Endringen legger til rette for ny og moderne infrastruktur knyttet til resirkulering og 
avfallshåndtering.  

 

Felles anlegg for avfallshåndtering er en god løsning som gir synergier ved urbanisering 
og fortetting av byen.  

 

Økt gjenvinningsgrad fører til mer effektiv ressursbruk knyttet til produksjon og forbruk. 
Effektive avfallsløsninger kan bidra til en endret og mer miljøvennlig personlig livstil.   

 

Endringen legger til rette for mer effektiv avfallshåndtering som reduserer 
klimagassutslipp knyttet til innsamling av avfallet 
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