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Uttalelse fra renovasjon - Solhaugveien 83-91 - avfallsskap

Som følge av ny renovasjonordning har Solhaugveien 83-91 i dag en midlertidig løsning med
beholdere foran inngangspartiene. Det har vært gjort forsøk på å etablere nedgravde beholdere.
Renovasjon har sett på saken og har følgende generelle kommentarer:
Henteavstand
Maksimum avstand mellom beholder og stoppested for renovasjonsbilen skal være:
 10 meter for beholdere med 2 hjul
 5 meter for beholdere med 4 hjul
Avstanden beregnes fra veikant, eller fra forlengelsen av veikanten ved en innkjørsel eller
lignende
Oppsamlingsplassen
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal for plassering av
oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsplassen skal plasseres:
 Lett tilgjengelig for renovatør.
 Uten nivåforskjeller
 På bakkenivå på et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger.
 Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert.
 Slik at en eventuell brann ikke fører til skade på andre nærliggende bygg m.v.
 Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander (for eksempel ved tømming).
Henteveien
Henteveien (gangvei for renovatør) skal være fri for terskler og må ikke overstige 1:8, og
stoppestedet for renovasjonsbilen må være tilnærmet flatt. For 660 liters beholdere og større bør
henteveien være flat eller svakt hellende mot renovasjonsbilen.
I forbindelse med snøfall eller frost skal henteveien være tilstrekkelig ryddet. Sandstrødd og uten
fare for takras. Det kan i slike perioder brukes annen standplass.

Spesielt for Solhaugveien 83-91:





Dagens løsning er å anse som midlertidig med beholdere plassert foran inngangsdører
Det er en fordel for utførelse av renovasjon å ha færre oppsamlingspunkter
Avfallsskap er en godt utprøvd løsning
Fotavtrykket til avfallsskapene som er skissert i situasjonskartet er ikke tilstrekkelig store til å huse
det antall beholdere som i dag er utplassert i sameiet. Dette må i såfall løses med endret
tømmefreksvens og er ok for Renovasjon. Medfører økt gebyr for abonnenter.

I sum ser Renovasjon tiltaket som positivt og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges.
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