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Fra og med høsten 2016 skal Bærum kommune 
legge til rette for utsortering av matavfall.  
 

Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus vil få 
todelte beholdere.  
 

Borettslag og sameier skal tilpasse og eventuelt 
bytte ut sin løsning for å tilpasse ny forskrift om 
håndtering av husholdningavfall.  

 

 

Fra sekk til beholder og utsortering av mat 
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• Restavfall: Sekkerenovasjon (hver uke) 

• PPD og plast: Sekkerenovasjon og grøftekant 

• Glass- og metallemballasje levers inntil videre i 
returpunkt og farlig avfall (rød boks) leveres til Isi 

 

 

Fra sekk til beholder og utsortering av mat 

Dagens løsning Ny ordning 

• Det innføres utsortering av matavfall fra husholdningene 
• Overgang fra sekkerenovasjon til beholderrenovasjon for mat/rest (todelt 

beholder) 
• Hentefrekvens, hver annen og hver fjerde uke 
• Valgfrihet mellom beholder og sekk for PPD 
• Plastemballasje i plastsekk videreføres 
• Glass- og metallemballasje levers inntil videre i returpunkt og farlig avfall (rød 

boks) leveres til Isi. 



Hvorfor?  

Energien og næringsstoffer i matavfallet blir utnyttet på en bedre måte  

Positivt bidrag for å redusere kommunens klimagassutslipp (mål 20 % red. innen 2020) 

Måloppnåelse materialgjenvinning  (avfallspyramiden/EU direktiv) 

 

Utsortering av matavfall 



Oppstillingsplass og avfallsskur – noen utfordringer 

• Avfallssjakter 
• Trapper 
• Bæring 
• Nivåforskjeller 
• Sjenanse 
• Blokkering 
• Brannsikkert 
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Løsningsforslag 

Nedgravde containere er en plassbesparende løsning.  

Det er borettslaget/sameiet som selv dekker kostnadene. 

Prosess for etablering av nedgravde løsninger - Bærum kommune må godkjenne søknad om å installere nedgravde 
containere. 

Inkludert beholdere for glass- og metallembalasje  

 

 

Nedgravde løsninger til borettslag og sameier 



Nedgravde løsninger 

15 l matavfall og 50 l restavfall    henting hver 2. uke (volum x 2) 

40 l papp/papir og 40 l plastemballasje  henting hver 4. uke (volum x 4) 

 

Standard dimensjoneringskriterier og hentefrekvens 

Krav ved etablering 
Plassering på egen eiendom 

Ingen søknadsplikt, men byggeregler gjelder 

Forurensing og renovasjon skal godkjenne plasseringssted 

Minimum et kjørefelt må være fritt ved biloppstilling ved tømming 
Bredde bil med støttebein er 5 m 

Vei og oppstillingsplass må tåle 11,5 tonn akseltrykk 

To-kroksystem, krokfeste maks 5 m fra vei 

Fri løftehøyde på 9 m 

Minimum avstand fra container til andre konstruksjoner må være > 1 meter. 



Andre løsningsforslag 

Bakkeplan 

Kort avstand til kjørbar vei 

Avfallsskur har enkle innkast 

Estetisk penere 

Enkelt for renovatør å trille inn og ut.  

Oppstillingsplass og avfallsskur 



Løsningsforslag 

Man står fritt til å velge hvilke sorteringsbeholdere man vil bruke i 
hjemmet.  

Bærum kommune vil veilede og komme med forslag. 

IKEA, kjøkkenleverandører, møbelhus mm 

Kildesortering i hjemmet 



Løsningsforslag 

Kildesortering i hjemmet 



Milepæler   

• Sept 2016:   Utrulling Sone 1 Snarøya 
• Okt 2016:   Utrulling sone 2 Lysaker 
• Høst 2016/vinter 2017:   Evaluering Sone 1 og 2 

    Forberedelse ny leverandør 
• April 2017:   Ny leverandør operativ 
• Utrullingsplan 

 
Sone Kretsnavn Utleverings måned 

1 SNARØYA* sep.16 

2 (1) LYSAKER OG STABEKK se vedlagt kart. sep.16 

2 (2) LYSAKER OG STABEKK se vedlagt kart. apr.17 

3 HØVIK apr.17 

4 GRAV og JAR mai.17 

5 EIKSMARKA mai/jun. 17 

6 HOSLE jun.17 

7 BEKKESTUA aug.17 

8 LØKEBERG aug.17 

9 SANDVIKA sep.17 

10 JONG sep.17 

11 TANUM sep.17 

12 SKUI okt.17 

13 KOLSÅS okt.17 

14 RYKKINN nov.17 

15 LOMMEDALEN OG BÆRUMS VERK nov.17 
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