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Vedlegg 1. Renovasjonsteknisk plan  
ReguleringsplanReguleringsplanReguleringsplanReguleringsplan    og illustrasjonsplanog illustrasjonsplanog illustrasjonsplanog illustrasjonsplan    

Reguleringsplan for Haugstenåsen B02 åpner for konsentrert småhusbebyggelse fordelt på fire delfelt 

(BK1-4). Reguleringsplanen fastsetter ikke et bestemt antall boenheter, men det er utarbeidet en 

illustrasjonsplan som viser den ønskede og mest sannsynlige utnyttelsen av planområdet. 

Illustrasjonsplanen inneholder 112 boenheter fordelt på 4-, 6- og 8-mannsboliger + rekke i to etasjer 

med en leilighetsstørrelse på ca. 58 – 100 kvm. Reguleringsbestemmelsene krever at det for hvert delfelt 

utarbeides en forholdsvis detaljert utomhusplan som må godkjennes av kommunen i forbindelse med 

byggesaksbehandlingen. Som en del av utomhusplanen skal det vises hvordan oppsamling og innsamling 

av avfall skal løses. Illustrasjonsplan som er vedlagt planforslaget er ikke juridisk bindende, men viser en 

løsning med mulig plassering av seks returpunkt med et tilstrekkelig antall renovasjonsbeholdere. 

VegstrukturVegstrukturVegstrukturVegstruktur    

Bebyggelsen er plassert i tilknytning til en adkomstvegene V1 og V2, med vendehammer i enden. 

Vendehammerene er ikke i konflikt med andre funksjoner, som f. eks. lekeplass. Renovasjonsbilen kan 

dermed snu sikkert og uhindret. Vegen er dimensjonert med 5,5 m asfaltert bredde. Boligmiljøet med 

parkering og internveier er organisert adskilt fra adkomstveien. Det vil derfor ikke være naturlig å f. eks. 

parkere i vegbanen.  

StandplassStandplassStandplassStandplass    

Det legges opp til at det skal opparbeides felles standplass for avfall ved ulike lokaliseringer langs 

adkomstvegen (V1-2). Standplass etableres slik at den er tilgjengelig fra både boligområdets gangarealer 

og fra adkomstvegen. Enkelte steder er det lagt fortau mellom adkomstveg og standplass. Avstanden til 

veg kan i disse områdene bli opp til fire meter. Standplass vil ellers ligge mindre enn tre meter fra 

vegformålet. Standplass skal opparbeides med fast og stabilt underlag og ha trinnfri adkomst.  

Illustrasjonsplanen viser en løsning med seks returpunkt. Alle boenheter vil få ett eller flere returpunkt 

innenfor en radius på 100 m.  

Returpunkt opparbeides som avfallshus etter følgende kriterier: 

- Takhøyde minimum 2,20 meter.  

- Dører skal være terskelfri og ha minimum 1,20 meter lysåpning. Høyde på dør 2,0 meter.  

- Alle dunker skal kunne trilles ut uten å flytte på andre dunker. Transportveien må være plan og 

fast uten hindringer.  

- Avfallshus skal være tilgjengelig for renovatør fra adkomstvegene V1-2. 

DimensjoneringDimensjoneringDimensjoneringDimensjonering    

Det skal opparbeides syv avfallshus. Avfallshusene kan samlokaliseres dersom gangavstanden ikke 

overstiger 70 meter. Hvert hus skal kunne romme et areal med plass til sammen åtte beholdere for 

papir/papp/drikkekartong, glass/metall, plastemballasje og restavfall. I tillegg skal det være plass til for 

mottak av farlig avfall. Hver beholder rommer 660 liter og måler ca. 1265b x 774d mm. 
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