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Mariesvei 20, Høvik 
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Helt nedgravde 
  

  

I de helt-nedgravde containerne 
oppbevares alt avfallet under 
bakken. De består av fire 
hovedkomponenter:  

  
• Betongelement/yttercontainer. 

• Sikkerhetsplattform. 

• Innercontainer 
(oppsamlingsenheten). 

• Innkastsøyle  

Innkastsøyle med platform løftes 
opp ved tømming. 
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Semi nedgravde 

  I semi-nedgravde avfallscontainerne 
oppbevares avfallet delvis under 
bakken og består av: 

  

• En container som er ca. to tredjedels 
nedgravd. 

• Containeren har en vevd innersekk 
eller en hard innercontainer. 

• For matavfall må man benytte en 
specialcontainer i hard-plast eller 
metall med kar for oppsamling av 
sigevann. 

• Ved begge løsningene tømmes 

avfallet av renovasjonsbil med kran.   
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Etablering av brønner med innkasthuset 

 

 

 

Fotavtrykk på containerne:  

Ca 2 x 2 m 

 

Monteringsdybde: 

I området 2,6  - 2,9 m 
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Hvorfor velge nedgravde avfallscontainere 

• Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling og 

luktproblemer 

• Er gode funksjonelle løsninger for brukere i forbindelse med 

betjening, hygiene, arealbruk og sikkerhet  

• Reduserer brannfare 

• Universell utforming 

• Hindrer skadedyr 

• Lavere renovasjonsgebyr 

 

 



Forurensning og renovasjon 

  

 
Det finnes et utvalg av leverandører. Borettslag/sameier står fritt til å velge 
hva slags løsning som er å foretrekke.  

 

•        Accon: www.accon.no 

•       Alles Miljø: www.alles.no 

•       BM Scandinavia: www.bmscandinavia.no 

•       Conservo Miljø: www.conservomiljo.no 

•       EnviroPac: www.enviropac.no 

    Kanstad Mekaniske: www.kanstad-mek.no 

•       Namdal ressurs: www.namdalressurs.no 

•       Miljø & Sikkerhet: www.miljo-sikkerhet.no 

•       PWS Norge: www.pwsas.no 

•       Steco: www.steco.no 

•       Strømbergs: www.strombergs-plast.no 

•       Total holding AS: www.totalholding.no 

•       Zenzo Miljø: www.zenzo.no 
 

Det tas forbehold om at lista ikke er komplett. 

http://www.accon.no/
http://www.alles.no/
http://www.bmscandinavia.no/
http://www.conservomiljo.no/
http://www.enviropac.no/
http://www.namdalressurs.no/
http://www.miljo-sikkerhet.no/
http://www.miljo-sikkerhet.no/
http://www.miljo-sikkerhet.no/
http://www.pwsas.no/
http://www.steco.no/
http://www.strombergs-plast.no/
http://www.strombergs-plast.no/
http://www.strombergs-plast.no/
http://www.totalholding.no/
http://www.zenzo.no/
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Krav ved etablering nedgravde løsninger:  
Viser til Renovasjonsforskriften og Retningslinjer for nedgravde containere for avfall. 

• Etablering av avfallscontainere er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 

a), jfr § 20-2 1.ledd.  

• Bærum kommune, Forurensning og renovasjon skal godkjenne plassering av containere 

før etablering. Godkjenningen gjelder kun om plassering gjør det mulig å tømme 

containere. 

• Plassering må gjøres på egen eiendom, men i tilstrekkelig avstand fra område avsatt til 

veiformål. 

• Renovasjonsbilen må stå slik plassert at den ikke, under noen omstendighet, sperrer 

veien for andre trafikanter på det kommunale veinettet. 

• Renovasjonsbilen må greit kunne komme inntil containerne. 

• Vei og oppstillingsplass må tåle BK10 akseltrykk. 

• Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overstiger 10 prosent i noen 

retning.  

• Containerne må plasseres på samme nivå som oppstillingsplass for renovasjonsbilen. 

• To-kroksystem, krokfeste maks 5 m fra midt på bilen. (Bilen bredde er 2,55 m)  

• Fri løftehøyde på 9 m 

• Minimum avstand fra container (ytterkant av plate) til andre konstruksjoner er 1 m 

• På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at 

vann drenerer bort fra de nedgravde containerne. 
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Eiers driftsansvar: 

• Renhold av inner- og ytter-container 

• Generelt vedlikehold av containerne 

• Sørge for framkommelighet hele året 

• Holde containere (hele plata) og området rundt fritt for snø og is 
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Økonomisk støtte 

Bærum kommune har etablert en tilskuddsordning for nedgravde 

containere til husholdningsavfall for etablerte sameier og 

borettslag.  

Rammen på tilskuddet er inntil 1/3 av kostnaden til innkjøp av 

container, begrenset oppad til kr. 20.000  pr. container.   

Vedlegg som må følge søknaden: 

• styrets vedtak om innkjøp av nedgravd container(e) 

• kopi av ordrebekreftelse fra leverandør av nedgravd container 

 

Link til søknadsskjema: 
https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/utfylling/skjema/BK317/ 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/utfylling/skjema/BK317/
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Container for glass- og metallemballasje. 

 Bærum kommune kan finansiere innkjøp og nedgraving av 

container for glass/metallemballasje i borettslag og sameier, om 

nok antall beboere. 

Denne containeren vil også være til bruk av andre utenfor 

sameiet/borettslaget. 

Bærum kommune kontaktes før container for gass- og 

metallemballasje bestilles for godkjenning av kostnad.  
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Dimensjonering og hentefrekvens 

 

    Dimensjonering,  Hentefrekvens 

    pr boenhet og uke 

• Matavfall    15 l  hver 2. uke 

• Restavfall    50 l  hver 2. uke 

• Papir/papp/drikkekartong  40 l  hver 4. uke 

• Plastemballasje   40 l   hver 4. uke 

 

Beregning av mengde: 

Matavfall:   15 l/uke x 2 (henting hver 2. uke) x antall boenheter 

Restavfall:  50 l/uke x 2 (henting hver 2. uke) x antall boenheter 

Papir/papp: 40 l/uke x 4 (henting hver 4. uke) x antall boenheter 

Plastemb:   40 l/uke x 4 (henting hver 4. uke) x antall boenheter 


