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Avfallsløsning Kvartal 10 (KV10) – Bodø sentrum. 
 
Viser til Bodø kommune sitt tilsvar til IRIS sine merknader til høringen for KV10. 
 
IRIS har satt krav gjennom høringen til at renovasjonen skal løses med underbakken anlegg i utbyggingen av KV10. 
Dette er i tråd med renovasjonsforskriften. Tiltakshaver tok tidlig kontakt (2020) med IRIS for å se på lokasjoner for å 
lande den beste plasseringen. Tiltakshaver har fått utarbeidet flere alternativer hvor avfallsløsningen kunne 
plasseres, der alternativ 3.1 er den foretrukne for alle 3 parter og som er fremmet i reguleringsplanen for KV10. IRIS 
er overrasket over at det skal legges opp til midlertidig avfallsløsning med bakgrunn i at prosjekteringen av 
«Storgataplanen» ikke er ferdigstilt. IRIS har pga dette gjort nye vurderinger av saken med bakgrunn i BK sitt tilsvar 
på høringsuttalelsen. 
 
IRIS har som BK har oppfordret til, vært i dialog med tiltakshaver ang tiltenkt midlertidig rom for husholdnings og 
næringsavfall beliggende i Sjøgata – kjeller/garasje i Lærmohjørne bygget. Det fremkommer fra tiltakshaver at 
bebyggelsen ikke vil stå ferdig før tidligst i Q1 2026. Dette er fire år frem i tid og tiltenkt bruk av midlertidig 
avfallsrom kan ha opphørt hvis Bodø kommune har igangsatt utførelsen av «Storgataplanen» der underbakken 
løsning skal etableres. Tiltakshavers prosjekt for KV10 kan bli forsinket utover Q1 2026 med hensyn i de utfordringer 
pris og råvaremarked er i for tiden. Dette øker sjansen for at BK er i gang med utførelsen av «Storgataplanen» og 
midlertidig avfallsrom ikke vil benyttet som planbestemmelsen legger opp til. 
 
IRIS har påpekt i høringen at avfallsløsningen må trekkes lengre fra fasaden til KV10 og at en horisontal 
oppstillingsplass er den beste løsningen. I BK sitt tilsvar til IRIS opplyser BK at avfallsanlegget kan løses utenfor 
planområdet til KV10 og det er svært positivt for videre prosjektering av avfallsløsningen. Det fremkommer i 
planbestemmelsen 2.12 at endelig plassering skal fremgå av situasjonsplanen. En plassering utenfor planområdet i 
arealer regulert i områdeplanen - Storgataplanen. Hvordan ivaretas dette da tiltakshaver ikke jobber ut planer for 
«Storgataplanen» som ivaretas av BK selv? 
 
Tiltakshaver opplyser til IRIS at midlertidig avfallsrom er på 105m2. Dette skal ivareta midlertidig husholdningsavfall 
og næringsavfall for bebyggelsen. Det er stor forskjell på å drifte avfallsløsning for husholdningsavfall kontra 
næringsavfall, da næringsaktører kan tilby henting så ofte som kunden ønsker. Husholdningsrenovasjon for 
avfallsdunker er bygd opp med en rutestrukturer som skal ivaretatt satte parameter for at alle abonnenter skal få 
tømt innenfor satte tømmeplaner. Dette medfører at husholdningsrenovasjon vil kreve betydelig større areal enn 
hva næringsrenovasjon vil gjøre.  
Etter en gjennomgang av areal som trengs for 120 boenheter med tømming etter Grønt system, som er hver 4 uke 
for rest, papir og plast, hver 8 uke på G&M vil avfallsbeholdere og plastsekker kreve mellom 80 til 100m2 pluss 
manøverareal i lokalet ved tømming. IRIS ser at dette ikke vil gå og det må legges inn tømming hver 2 uke for alle 
fraksjoner som vil redusere areal forbruket med 50%. Dette medfører at IRIS sin abonnent vil få økte kostnader for 
sin renovasjonstjeneste gjennom ekstra gebyr for hyppigere tømming og henting av dunk.  
 



Det totale areal på 105m2 vil slik IRIS vurderer det ivareta en samlet renovasjonsløsning der husholdningsavfallet 
tømmes hver 2 uke.  
 
BK må gjennom utbyggingsavtalen og byggesak sikre at underbakken løsningen for KV 10 opparbeides på permanent 
basis ihht Renovasjonsforskriften for Salten, IRIS sine krav og BK sitt vedtak om plassering i offentlig grunn. 
Tiltakshavers kjøp av betongkummer fra IRIS som skal graves ned har en salgspris i 2022 på kr 534.000 (10 stk) og vil 
være økende hvert år gjennom prisstigning og nye innkjøpsavtaler. Det vil også ligge prosjekterings- og 
gravekostnader for avfallsløsningen som må dekkes inn av BK.  Finansieringsløsningen for underbakken anlegg i dag 
er at tiltakshaver kjøper og eier deler av den totale avfallsløsningen. Utbyggingsavtalen må innta hvordan eierskapet 
skal ivaretas for det tiltakshaver kjøper å graver ned i offentlig grunn og at tiltakshaver må forvente på 
etableringstidspunktet å finansiere større eller hele avfallsløsningen som kjøpes fra IRIS. 
 
IRIS foreslår at det settes krav i rekkefølgebestemmelser om at ferdigattest ikke utstedes før permanent 
avfallsløsning er etablert ihht planbestemmelsen 2.12. 
 
Med bakgrunn i ovenstående kan IRIS tillate midlertidig avfallsrom for Kvartal 10 slik at tiltakshavers prosjektering og 
fremdrift ikke stopper opp i påvente av BK sin fremdrift for «Storgataplanen», og en permanent underbakken løsning 
for husholdningsavfallet for KV10. IRIS forventer at BK opptar alle eventualiteter i utbyggingsavtalen og hos byggesak 
slik at permanent løsning blir etablert av tiltakshaver innen rimelig tid. 
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