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Vedlegg 3. Renovasjonsteknisk plan 
Reguleringsplan 

Reguleringsplan for Ringstadåsen II åpner for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. 

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 48 boenheter med en variasjon av 37 kjedete boligbebyggelse i to etasjer 

samt 11 eneboliger. Reguleringsbestemmelsene krever at det utarbeides en 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. 

Reguleringsplanen viser en veistruktur i kommunal standard, der det er lagt inn vendehammer i enden 

av hver vei. Stigningsforholdet innenfor planområdet overstiger ikke 8%, noe som er gunstig 

sammenlignet med deler av den øvrige veistrukturen på Ringstadåsen. 

Standplass 

Det legges opp til at det opparbeides felles standplass for hvert av delfeltene med konsentrert 

småhusbebyggelse, BKS 1-6. Avfallsbeholdere kan her oppbevares i renovasjonshus eller avfallsskap. 

Eneboligene vil få egne beholdere. Standplass skal ligge mindre enn en meter fra vegformålet, og skal 

opparbeides med fast og stabilt underlag og ha trinnfri adkomst.  

Dimensjonering 

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

for plassering av beholder for restavfall, glass & metall, papir, samt plass for utplassering av sekker for 

plastemballasje.  

Ved hver enkelthusstand skal opparbeides med et areal med plass til fire beholdere. Hver beholder 

rommer 240 liter og måler ca. 60b x 75d cm. 

Avfallshus må dimensjoneres etter antall tilknyttede boenheter og ha plass til felles beholdere for 

restavfall, glass & metall, papir og plast tilsvarende minimum 100 liter pr. husstand. Avfallshuset må ha 

en takhøyde på minimum 2,2 m og dør med en lysåpning på minst 1,2 m som vender mot kjørbar veg 

og skal utformes slik at det er mulig å spyle gulvet. Eksempelvis skal et avfallshus for ni husstander 

romme 1 x 360 liter + 1 x 660 liter restavfall, 1 x 370 liter glass og metall, 2 x 660 liter papir, sekkestativ 

til oppsamling av plastemballasje og rød boks for farlig avfall. Med manøvreringsrom og 

utvidelsesmulighet for en framtidig beholder kreves det her en bygning som måler ca. 4 x 2,5 m. 
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