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Avfallsbesittere, teknisk løsning og plassering 
Reguleringsplan for Bergliveien åpner for konsentrert småhusbebyggelse med to etasjer + 
sokkel for parkering/ boder, samt innregulerer eksisterende enebolig til frittliggende 
småhusbebyggelse. Reguleringsplanen fastsetter ikke et bestemt antall boenheter, men det 
er utarbeidet et foreløpig skisseprosjekt som inneholder 18 boenheter, i tillegg til 
eksisterende bolig. Avfall fra eiendommene vil omfatte husholdningsavfall. Teknisk løsning 
for oppsamling av avfall vil være beholdere/dunker. Plankart innregulerer nødvendig 
renovasjonsareal med utvidelsesmulighet for den konsentrerte småhusbebyggelsen ved 
Bergliveien. Renovasjonsløsningen ligger nærmere enn 8 meter til annen bebyggelse, og skal 
derfor utformes som lukket avfallshus og ha brannteknisk beskyttelse. Renovasjonsbil 
planlegges og stå i Bergliveien. Henteavstand for Fredrikstad kommune er 1. m, og 
oppstillingsplassen for renovasjonsbil vil være i veg. Det innreguleres nødvendig vegareal for 
å sikre mulig lomme for oppstilling. Oppstillingsplass skal ikke være til hinder for ut- og 
innkjøring til feltet. Avfallshuset skal ikke hindre frisikt fra inn- og utkjøring.  
 
For eksisterende frittstående boliger skal egen oppstillingsplass og standardløsning etableres 
ved veg.  
 
Reguleringsbestemmelsene krever at det utarbeides en detaljert utomhusplan som må 
godkjennes av kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Som en del av 
utomhusplanen skal plassering av oppsamlingsutstyr i hht denne renovasjonstekniske plan 
vises. Foreløpig skisseprosjekt viser mulig oppstillingsplass for renovasjonsbil langsmed 
Bergliveien. Reguleringsplanen åpner for gjennomføringen av en slik løsning.  
 
Adkomst til oppsamlingsplass 
Bebyggelse i felt BFS1-2 vil kunne etablere oppsamlingsenhet ved Bergliveien innenfor 
formålet renovasjon.  
 
For BKS 1- 2 legges det opp til ett felles avfallshus for plassering av oppsamlingsenhetene 
ved Bergliveien.  
 
Avfallshuset skal plasseres lett tilgjengelig både for beboere og for renovatør i tilknytning til 
internveg i planområdet, i umiddelbar nærhet til Bergliveien som er stoppested for 
renovasjonsbil. Avstanden til boligene varierer mellom 10-100 m.  
 

- Avfallshus skal ligge i plan med vei  
- Adkomst skal være uten hindring, ryddet for snø og skal ved behov strøs 
- Ved eventuell avlåsning av inngangsdør kreves nøkkelfri kodelås med tastatur 

montert på vegg 



Avfallshus 
- Avfallshus skal dimensjoneres slik at alle dunker skal kunne trilles ut uten å måtte 

flytte på andre dunker.  
- Takhøyde minimum 2.20 meter.  
- Lysåpning på dør for renovatør skal være minimum 1,2 m bred, og minimum 2 meter 

høy.  Dør skal slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling. 
- Avfallshus må ha god innvendig belysning (minst 100 lux). Lys bør utstyres med 

automatisk inn-/utkobling.  
- Det skal sikres god ventilasjon.  
- Det skal legges opp vann og spyleslange slik at rengjøring kan foretas ved behov. 

 
Dimensjonering 
Ved husstanden skal følgende avfall kildesorteres:  
papir/papp/drikkekartong 
plastemballasje 
farlig avfall 
restavfall 
glass og metallemballasje 
 
Dimensjonerende avfallsmengder for fellesløsningen baserer seg på kommunens 
renovasjonsplan og på innspill fra kommunalteknikk. Pr boenhet:  
Papir: 140 l 
Restavfall: 100 l 
 
Eksempelet nedenfor viser nødvendig areal for skisseprosjektets foreløpige antall enheter:  
 
16 enheter: 
3x 660 liter og 1 X 370 liter beholdere for papir/papp/drikkekartong 
2 x 660 og 1 X 370 liter for restavfall 
Oppsamlingsplass for plastsekker og sekkestativ for plast 
Boks for farlig avfall  
2 x 370 liter beholdere for glass- og metallemballasje.  
Det er også lagt inn areal for eventuell utvidelse, med 2 mulige avfallsbeholdere 
 
Nedenfor følger skisse for mulig løsning av avfallshus. Plankartet avsetter 44,7 kvm til 
renovasjonsanlegg.  
 



 
Figur 1: Mulig avfallsbod med plass til nødvendige beholdere. Plast oppbevares i en innhegning. Det er avsatt 
areal for bokser til farlig avfall. Det er også satt av to ekstra plasser for mulig utvidelse. Beholderne er plassert 
med 15 cm avstand. 
 

 
 
Figur 1: Mulig avfallsbod med plass til nødvendige beholdere. Plast oppbevares i en innhegning. Det er avsatt areal for 
bokser til farlig avfall. Det er også satt av to ekstra plasser for mulig utvidelse. Beholderne er plassert med 15 cm avstand. 

Konsekvenser for nabo- og gjenboeiendommer 
Det er avsatt tilstrekkelig med arealer for renovasjon, og planlegges et lukket avfallshus for å 
hindre sjenanse for naboer og for boligene som ligger tett på renovasjonsfeltet. Ved 
plassering ved Bergliveien er det kort veg til hentested, og renovasjonsbilen vil ikke måtte 
trekkes langt inn i planområdet. Dette anses som positivt for øvrig bebyggelse, som også har 
hentested ved Bergliveien og omliggende veger.  
 


