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Vedlegg 3. Renovasjonsteknisk plan 
Reguleringsplan 

Reguleringsplan for Pettersand panorama åpner for en variasjon av konsentrert småhusbebyggelse 

(felt BK) og blokkbebyggelse (felt BB). Reguleringsplanen fastsetter ikke et bestemt antall boenheter, 

men det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser den ønskede og mest sannsynlige utnyttelsen av 

planområdet. Denne inneholder totalt 48 boenheter innen BB og 4 enheter innen BK.  

Det legges opp til en nedgravd renovasjonsløsning for alle boenheter som er tilknyttet veien V4. 

Renovasjonsanlegget er vist som et eget formål (R) i reguleringsplanen. Containerne skal være felles eie 

og bare benyttes for husholdningsavfall av beboere innen BB og BK.  

Det kan gjøres unntak for deltakelse i felles løsning for bolig som får adkomst via planens veg «V5» 

dersom avfallsbeholder trilles ned til veien «V2» på tømmedagen. 

Adkomst  

De aller fleste boligene innen felt BB vil ligge rundt 50-70 meter fra returpunktet. Boligene innen felt BK 

vil kunne ligge opp til 150 meter fra returpunktet. Det hadde vært ønskelig å legge returpunktet sentralt 

i området, men som følge av den bratte vegføringen (nesten 12% stigning) er ikke dette mulig.  

Det legges ikke opp til at renovasjonsbil skal kjøre inn i feltet. Returpunktet er lagt ved avkjøringen til 

området, parallelt med Pettersand. Det er regulert inn en lomme som renovasjonsbil kan parkere i ved 

Figur 1. Figuren viser utsnitt av reguleringsplanen med mulig plassering av fire renovasjonscontainere à 2 x 2 m, bygg på 10 
m2 for plastavfall samt avkjøringslomme for renovasjonsbil merket "o_AVT". 
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tømming av beholdere. En fordel med denne løsningen er at den er trafikksikker og ikke kommer i 

konflikt med f. eks. potensielle lekeområder.  

Nedgravde containere 

Innen felt «R» skal det settes av plass til 2 x 5 m3 undergrunnscontainer for 

restavfall og 2 x 5 m3 undergrunnscontainer for  papir, samt et frittstående 

bygg med en grunnflate på 10 m2 for plastemballasje og farlig avfall. Huset 

skal ha låsbar dør.  

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. Containere skal ha innkasthus av typen 

«double drum» for restavfall og innkasthus m/ slisseåpning for papir. 

Containertypen skal ha installert nivåovervåking fra Logikom.  

Det må sikres god drenering rundt løsningen samtidig som overvann fra tilstøtende områder ledes bort 

fra løsningen. Dette gjelder spesielt overvann fra veien «V4». 

Dimensjonering for husstand som ikke er tilknyttet nedgravd løsning 

Husstandene i området forventes å romme mellom to og fire personer. For hver boenhet er det behov 

for plassering av beholder for restavfall og papir, samt plass for utplassering av sekker for 

plastemballasje.  

For husstand tilknyttet reguleringsplanen vei «V5» skal det opparbeides med et areal med plass til 

beholdere for restavfall og papir, samt plass for utplassering av sekker for plastemballasje eller eventuelt 

en tredje beholder. Hver beholder rommer 240 liter og måler ca. 60b x 75d cm. 
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