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Vedlegg 3. Renovasjonsteknisk plan 
ReguleringsplanReguleringsplanReguleringsplanReguleringsplan    

Reguleringsplan for Haugstenåsen B04-B05 åpner for blokkbebyggelse. Det eksakte antallet boenheter 

er ikke fastsatt i planen, men rammene som er satt i planen sannsynliggjør utbyggingen av om lag 225 

boenheter fordelt på ni blokker. Reguleringsplanen viser ikke vegstruktur eller plassering av 

renovasjonsanlegg. 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.  

VegstrukturVegstrukturVegstrukturVegstruktur    

Reguleringsplanen viser adkomstpiler fra hovedvegen opp til Haugstenåsen og inn i planområdet. Videre 

inn i feltet er ikke vegenes utforming eller plassering fastsatt. Reguleringsbestemmelsene krever 

imidlertid at utbyggingen i området skal følge prinsippene i illustrasjonsplanen, jf. illustrasjon nedenfor. 

Prinsippet er at vegen skal legges i en sløyfe gjennom boligområdet. Vegen skal ikke være åpen for 

personbiltrafikk, men må dimensjoneres for kjøretøytype L (lastebil), slik at renovasjonskjøretøy og 

utrykningskjøretøy kommer fram. Vegbredden, samt bredde på porter som må passeres, må være 

minimum 3 meter og fri høyde minimum 4 meter. Eventuell vegskulder må ikke etableres med 

hindringer som murer, høye kantsteiner, beplanting og lignende. 
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Lokalisering av renovasjonsanleggLokalisering av renovasjonsanleggLokalisering av renovasjonsanleggLokalisering av renovasjonsanlegg    

Renovasjonsanleggenes eksakte plassering er ikke bestemt, men vil framgå av utomhusplan som legges 

til grunn for byggesaksbehandlingen. Renovasjonsanleggene skal legges innenfor BB1 og BB2 i 

detaljreguleringsplan for Haugstenåsen B04 – B05. Avstanden fra bolig til renovasjonsanlegg bør ikke 

overstige 50 meter og skal ikke være mer enn 100 meter. Dette tilsier at det vil bli behov for minimum 

tre plasseringer for avfallskontainere innen planområdet.  

Renovasjonsanleggene bør plasseres langs veger eller gangarealer beboerne passerer på veg ut fra 

områdene, f. eks. i tilknytning til gjesteparkeringene som ligger langs hovedvegen opp til Haugstenåsen. 

Krav til universell utforming gjelder for alle avfallsløsninger. 

Avstand fra innercontainer til bygning eller andre konstruksjoner som kan skades under tømming skal 

være minst 2 meter. Anbefalt avstand er 5 m. Fri høyde over container må være minst ni meter.  

Anleggene må plasseres slik at renovasjonsbilen kan tømme containerne uten å hindre trafikken. Det 

må sikres god drenering rundt løsningen samt at overvann fra tilstøtende områder ledes bort fra 

løsningen. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal kunne anlegges avkjøringsfelt for renovasjonsbil 

langs sidearealene til vegen. Anleggene bør plasseres med god avstand til naturlige leke- og 

uteoppholdsarealer. 

NedgravdNedgravdNedgravdNedgravdeeee    containerecontainerecontainerecontainere    

Det legges opp til at alle boliger innen planområdet skal betjenes av nedgravde avfallscontainere. 

Containerne skal være felles eie og bare benyttes for husholdningsavfall.  

Det er behov for minst tre anlegg, hvorav hvert vil måtte betjene om lag 75 boenheter. Hver av 

anleggene skal romme containere for mottak av restavfall, papiravfall og plastemballasje. I tillegg skal 

det avsettes plass til framtidige behov. Ved anleggelsen av tre anlegg skal det i hvert anlegg settes av 

plass til seks containere á 5 m3 og et frittstående bygg som vist i tabellen nedenfor. Det bør også settes 

av plass til en syvende container for framtidige fraksjoner. Et slik anlegg vil dekke om lag 30 m2 + 

manøvreringsareal for renovasjonsbil. Alternativt kan det anlegges flere mindre anlegg for å redusere 

gangavstanden til anleggene og størrelsen på anleggene.  

Antall boeAntall boeAntall boeAntall boenheternheternheternheter    RestavfallRestavfallRestavfallRestavfall    PapirPapirPapirPapir    PlastemballasjePlastemballasjePlastemballasjePlastemballasje    og og og og 

farlig avfallfarlig avfallfarlig avfallfarlig avfall    

75 3 x 5 m3 3 x 5 m3 Frittstående bygning 

Det finnes flere typer containere på markedet. Eksempelvis kan en 

containertype på 5 m3 kreve et areal på ca. 2x2 meter og en dybde på 2,6 

meter, jf. figur til høyre.  

Containertypen må ha en to-krok tømmeløsning, og skal leveres med fast 

innerbeholder og delt fall-lem. Innkaståpning for restavfall: Ø 300 mm. 

Papirinnkastet skal være slisseåpning 120 x 500 mm. 

Containertypen skal ha installert nivåovervåking fra Logikom.  
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