BÆRUM KOMMUNE
FORURENSNING OG RENOVASJON

NOTAT

Dato:
Arkivkode:

23.01.2017
N - 515.2, GBR 41/218, GBR - 41/667,
GBR - 41/219, GBR 41/161, GBR - 41/567,
GBR - 41/371, GBR 41/372, GBR - 41/337,
GBR - 41/947, GBR 41/169, GBR - 41/615,
GBR - 300/2371, GBR 41/844, GBR - 41/622,
GBR - 41/131, GBR 41/629, GBR - 41/202,
GBR - 41/182, GBR 41/58, GBR - 41/99,
GBR - 41/183, GBR 41/623, GBR - 41/843,
GBR - 41/148, GBR 41/57
J.postID:
17/15455
Arkivsaksnr: 16/18857

Til:
Anette Rudshaug

Vedrørende:

Fornebuveien 35 og planprogram for Fornebu nord (midl. navn)
Innspill Reno

For utbyggingsprosjekter er det viktig at det settes av nok areal til oppsamling og tømming
av avfallet, og at det er god tilgjengelighet både for brukere og renovasjonsbiler.
Renovasjons-/comprimatorbiler krever minimum 3,50 m veibredde og minimum 4,50 m
høyde. Bilene har en svingradius på 10 m og et akseltrykk på 8-10 tonn. For biler som skal
tømme nedgravde containere gjelder andre spesifikasjoner, se egne retningslinjer (finnes i
veileder for nedgravde avfallsløsninger på kommunens nettsider).
Det er opp til tomteeier å plassere containerne på sin eiendom. Representanter fra
Forurensning og renovasjon kan stille på befaring. Når plassering er bestemt tas renovatør
med for å godkjenne plassering og sikre tømmemuligheter.
I Bærum kommune er det tvungen renovasjon i kommunal regi for husholdninger og
kommunen pålegger, gjennom renovasjonsforskriften, abonnentene å kildesortere
husholdningsavfallet sitt. Det er p.t henteordning for følgende fraksjoner:
 Restavfall
 Papir
 Plastemballasje
Merk at det i 2015 ble vedtatt politisk at husholdninger skal kildesortere matavfall. Dette
vil ha en innvirkning på mengden restavfall som produseres. Spesielt viktig der det

vurderes nedgravde løsninger. Foreløpige estimater for mengder er følgende pr.
husholdning pr. uke:





Matavfall: 15 liter pr. husstand pr. uke.
Restavfall: 50 liter pr. husstand pr. uke.
Papp/papir: 40 liter pr. husstand pr. uke.
Plastemballasje: 40 liter pr. husstand pr. uke.

Det er bringeordning for følgende fraksjoner:
 Glass/metall (leveres nærmeste returpunkt eller på Isi avfallsanlegg).
 Farlig avfall (leveres nærmeste returpunkt eller på Isi avfallsanlegg).
 Grovavfall (leveres på Isi avfallsanlegg).
Oppsamlingsenheter:
 Restavfall: Beholder eller container (over eller under bakken).
 Papir: Sekk, beholder eller container (over eller under bakken).
 Plastemballasje: Sekk, beholder eller container (over eller under bakken).
 Farlig avfall: Rød boks.
For mer informasjon, se;
 Gjeldende forskrift for husholdningsavfall.
 Retningslinjer for nedgravde løsninger.
 Retningslinjer for avfallsrom.
 Veinormal Bærum kommune.
 Generell info: www.baerum.kommune.no/husholdningsavfall.
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