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1. Innledning 

1.1 Målsetning med avfallsnormen 
 
Beskrive de krav kommunene har vedtatt for oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunene som er 

tilsluttet MOVAR. 

Gi råd om kommunens håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesak.  

Være et verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig.  

Skal bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene og effektivisere 

saksbehandlingen i kommunene. 

 

1.2 Forholdet mellom kommunene og MOVAR 
 
Kommunene har ulik grad overført både administrative og praktiske oppgaver til MOVAR.  Ved behov for 

avklaring må det tas kontakt med kommunen eller MOVAR.  

www.movar.no 

 

1.3 Målgrupper 
 
Abonnenter 
Utbyggere 

 byggherrer 
 arkitekter 
 entreprenører 

Arealplanleggere 
Kommunens saksbehandlere innen 

 bygningsvesenet 
 avfallssektoren 
 andre 

MOVARs saksbehandlere innen avfallssektoren. 

 

 

 
 
 
 

 

1.4 Hjemmelsgrunnlag 
 
Denne renovasjonstekniske avfallsnormen er hjemlet i 
Forurensningsloven og kommunens forskrift om håndtering av 
husholdningsavfall. 

 
Avfallsnormen gir også veiledning knyttet til ulike stadier i 
byggesaksbehandlingen i henhold til Plan- og bygningsloven og Forskrift  

http://www.movar.no/
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om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) som blant annet 
fastsetter krav til renovasjonsløsninger. 
 
Den inneholder også råd ift bestemmelser i forskrifter, normer og bestemmelser som er relevant for 

kommunenes husholdningsrenovasjon. 

 

1.5 Universell utforming 
 
En viktig føring i Plan- og bygningsloven er at hensynet til universell utforming skal ivaretas i planleggingen 
og i krav til de enkelte bygg.  
 
Universell utforming legger vekt på at de fysiske omgivelsene skal utformes for alle. 
 

Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 
utforming. 
 
Det kreves at avfallssystemet skal være lett tilgjengelig noe som innebærer at det skal være lett å komme til 
og bruke for alle beboere og ansatte. 
 
For boligbygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, skal felles 
avfallssystem være lett tilgjengelig.1,2 Det kreves: 
 

 Trinnfri atkomst og innkasthøyde på maksimum 1,1 meter.  
 Avstand fra boenhet til felles avfallssystem må være maksimum 100 meter.  
 En rullestolbruker må kunne komme inntil og betjene innkastluken.  
 Avfallssystemet må ha gode kontrastforhold til omgivelsene slik at det er lett å se for svaksynte. 
 Innkastluken må ha god kontrast i forhold til resten av avfallssystemet 

 
Det anbefales:  
 

 Utendørs avfallssystem bør stå på et fast og vannrett underlag på bakkenivå.  
 Adkomst bør ikke være hindret av sykler, barnevogner eller liknende.  

 

Avfallsrom innendørs bør være stort nok til at man har enkel tilgang og at avfallsstasjonene er enkle å 

bruke. 

1.6 Status 
 
Normen inneholder en blanding av krav og anbefalinger. Kravene er angitt ved skal elle må, disse må 

etterleves. Anbefalingene er angitt ved bør. Ved også å følge anbefalingene sikres en miljømessig, rasjonell 

og hensiktsmessig renovasjon som tilfredsstiller den lokale renovasjonsforskriften 

                                                           
1 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) § 12-12 (2) 
2 Direktoratet for byggekvalitet: Veiledning om tekniske krav til byggverk 
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For entreprenører og utbyggere vil normen sette funksjonskrav og anbefale tekniske løsninger for 

avfallsanlegg. 

For abonnenter vil normen gi utfyllende veiledning om hvordan man kan etterleve kommunens 

renovasjonsforskrift. 

2. Renovasjonsteknisk plan i plansaker 

2.1 Innledning 
 
Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse, er det viktig å etablere gode 
løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på 
kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan foreta nødvendige endringer i en tidlig fase av 
prosjektet.  
 
Utbyggere og boligforvaltere må veie ulike løsninger og hensyn til gode løsninger for brukerne samt 
totaløkonomien i prosjektene. 
 
Denne normen vil være et verktøy for kommunene i arbeidet med renovasjonsspørsmål i arealplaner og i 
byggesaksbehandlingen. Den vil også være et verktøy for arkitekter, utbyggere, gårdeiere og boligselskaper 
både ved etablering av nye byggeprosjekter og ved rehabilitering.  
 
Kommunene vil besitte den formelle kompetansen etter lovverket og fastsette krav til løsning. Et godt 
samspill er nødvendig for å sikre gode renovasjonstekniske løsninger. 
 

2.2 Lovverk 
 
Plan- og bygningsloven gir føringer for planlegging av boligområder. 

Renovasjonsteknisk plan i plansaker omfatter offentlige og private reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) fastsetter blant annet krav til 

renovasjonsløsningene). 

God renovasjonsteknisk planlegging legger både 
rammebetingelser og anbefalinger for byggesakene. 
 
Hensikten er å oppnå forenklet byggesaksbehandling og 
redusere behov for korrigerende tiltak på senere stadier i 
prosessen. 
 
I vedlegg 1 er det gitt sjekkpunkter som skal bidra til at 
alle relevante forhold er vurdert. 
 
Det anbefales at disse benyttes av utbygger, planleggere 
og saksbehandlere i kommen som skal godkjenne planer. 
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2.3 Areal, regulerings og bebyggelsesplaner 
 
Kommuneplanens arealdel fastsetter rammer for arealbruken i en kommune og vil være retningsgivende 
for regulerings- og bebyggelsesplaner. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal utarbeides når dette er 
bestemt i kommuneplanen. Hensikten med slike planer er å fastsette detaljkrav for utbygging og andre 
tiltak innenfor planområdet.  
 
Til kommuneplanens arealdel fastsettes det ofte retningslinjer for den videre planleggingen. Generelle og 
overordnede krav til renovasjonsløsningen kan derfor allerede fastsettes på kommuneplannivå. Kommunen 
kan derfor, i retningslinjer til kommuneplanen, fastsette at renovasjonsløsningene ved bygging og 
ombygging av boliger og fritidsboliger, skal være i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrifter og 
renovasjonsteknisk avfallsnorm.  
 
I mange tilfeller kan det allikevel være hensiktsmessig at krav til renovasjonsløsning, kjørbar vei og 

atkomstvei fastsettes som bestemmelse i reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Dette vil sikre at det 

avsettes tilstrekkelig arealer til oppstillingsplass og at veier dimensjoneres i samsvar med krav til kjørbar 

vei. 

Det er satt opp sjekkpunkter som skal benyttes av planleggere og saksbehandlere. Disse er tatt inn i vedlegg 

1. 

3. Renovasjonsteknisk plan i byggesaker 
 
For å oppnå en best mulig renovasjonsløsning for alle parter er det satt opp sjekkpunkter som skal benyttes 

av planleggere og saksbehandlere. Disse er tatt inn i vedlegg 1. 

4. Valg av renovasjonsløsning 
 

4.1 Innledning 
 
Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall. Det er viktig at de spesifikke løsningene for kildesortering 
tilpasses den sorteringsløsning som er etablert i kommunen. Selv om kommunen i dag ikke har 
hentesystemer med kildesortering av alt avfall, må det legges til rette for framtidig kildesortering av nye 
fraksjoner. 
 
Det er tre hovedkategorier oppsamlingsenheter; Standardløsning med oppsamlingsenheter i plast, 
nedgravde oppsamlingsenheter og avfallssug. 
 
Nedgravde oppsamlingsenheter, avfallssug eller annet avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det 
ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller annen ulempe. 
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Det må vurderes om avfallssystemet skal plasseres i eller utenfor bygget. Sikkerhet og brukervennlighet må 
legges til grunn for vurderingen. Utstyret må være sikret mot at barn kan skade seg, eksempelvis ved at 
barn klatrer inn i containere/oppsamlingsenheter.  
 
Enten avfallssystemet er plassert inne eller ute, er det viktig at støy, avrenning og lukt ikke blir til sjenanse 
for byggets brukere og andre. I boligområder er det viktig at støy fra anlegget ikke plager beboere eller 
andre i nærområdet. 
 

Avfallssystem dimensjoneres etter antall tilknyttede boenheter, antall sorteringsfraksjoner samt 
kommunens intervaller for innsamling. 
 
God ventilasjon er nødvendig. Det bør være et undertrykk i rommet for å unngå at lukt sprer seg når 
dørene åpnes.  
 
Det skal også legges vekt på god estetikk. Utendørs løsninger kan skjermes mot omgivelsene ved ulike 
former for avfallsskur. 
 

4.2 Oppsamlingsenheter i plast  
 
Kommunens standardløsning for henting av husholdningsavfall er basert på bruk av oppsamlingsenheter i 
plast. Det benyttes ulike størrelser og alle har påmonterte hjul.   En slik løsning er fleksibel og enkel å 
tilpasse kapasitet dersom behovet endrer seg. 
 

  
 
 
Standardløsningen med oppsamlingsenheter i plast: 

 
 Tilfredsstiller universell utforming 

 Er fleksibel ved økning i avfallsvolum – enkelt og endre antall eller størrelsen på 

oppsamlingsenheter   

 Er fleksibel ved økning i endring i antall fraksjoner som skal sorteres ved å endre antall 

oppsamlingsenheter   

 Har lave investeringskostnader 

 Representerer en estetisk utfordring 

 Hygienekrav kan være en utfordring  

 



 Side 10 
 

4.3 Nedgravde oppsamlingsenheter 
  
Nedgravde oppsamlingsenheter kan være helt eller delvis nedgravd.  
 
Ved tømming benyttes en renovasjonsbil som er bygget spesielt for denne typen løsning. Tømmingen 

foregår ved at hele innerdelen løftes ut og over bilen, og tømmes. 

Nedgravd oppsamlingsenhet leveres som standard i 5 m³ volum og dekker derfor et stort antall boenheter. 

Alternativt kan også beholderne leveres i for eksempel 3 m³ og 4 m³ volum ved mindre behov. 

 

 

 

        Helt nedgravd oppsamlingsenhet                      

 
En nedgravd oppsamlingsenhet: 

 Tilfredsstiller universell utforming. 

 Er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken.  

 Reduserer lukt og fare for skadedyr.  

 Er en mer brannsikker avfallsløsning enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Er en estetisk avfallsløsning.   

 Er arealbesparende da oppsamlingsenhetene er under bakken. Krever imidlertid oppstillingsplass 

for bil ved tømming som må være fri for parkering og andre hindringer. 

 Færre tunge løft for renovatøren gir bedre arbeidsmiljø. 

 Minimerer forsøpling. 

 Blir lettere å feilsortere da abonnenten ikke ser avfallet i oppsamlingsenheten. 

 Det kreves derfor mere og bedre informasjon for å unngå at abonnenter kaster avfallet i feil 

beholder. 

 Vil være mindre fleksible ved økning i avfallsvolum enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Vil være mindre fleksible ved økning i antall fraksjoner enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Rengjøring krever spesialutstyr. 

 Krever en byggeteknisk utforming for å sikre mot oppdrift ved høy grunnvannstand. 

 Høyere investeringskostnader sammenlignet med utendørs plassering av oppsamlingsenheter i 

plast. 

Delvis nedgravd oppsamlingsenhet 
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 Har høye driftskostnader. 

 Høy investeringskostnaden for MOVAR vil mest sannsynlig medføre høyere renovasjonsavgift for 

denne type løsning. 

 

4.4 Avfallssug 
 
Avfallssug er basert på et nedgravd rørsystem hvor avfallet transporteres ved hjelp av vakuum til en 

oppsamlingsenhet. Det er kun universelt utformede nedkastpunkter over bakken som synes. Avfallet kan 

hentes utenfor bomiljøet da rørstrekket er relativt fleksibelt og hentepunktet kan legges der det er mest 

hensiktsmessig for å unngå støy og tung trafikk på uønskede steder. 

 

 

 

Avfallssug: 

 Tilfredsstiller universell utforming. 

 Er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken.  

 Reduserer lukt og fare for skadedyr. 

 Er en mer brannsikker avfallsløsning enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Er en estetisk avfallsløsning.   

 Er arealbesparende da oppsamlingsenhetene er under bakken. Krever imidlertid oppstillingsplass 

for bil ved tømming som må være fri for parkering og andre hindringer. 

 Gir færre tunge løft for renovatøren gir bedre arbeidsmiljø. 

 Minimerer forsøpling. 

 Blir lettere å feilsortere da abonnenten ikke ser avfallet i oppsamlingsenheten. 

 Det kreves mere og bedre informasjon for å unngå at abonnenter kaster avfallet i feil beholder. 

 Gir behov for opplæring/oppfølging av bruker. 

 Vil være mindre fleksible ved økning i antall fraksjoner enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Rengjøring/renhold krever spesialutstyr. 

 Gir betydelig høyere investeringskostnader enn oppsamlingsenheter i plast. 

 Gir høyere driftskostnader enn alternative løsninger.   

 Krever backup løsning i tilfelle driftsstans. 
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 Løsningen vil kunne medføre høyere renovasjonsgebyr. 

 

4.5 Valg av oppsamlingssystem - veiledende  
 
I tabellen er det gitt en veiledning til valg av renovasjonsløsning. Tabellen er kun av veiledende karakter. 

Mange forhold vil virke inn på hva som er en fornuftig løsning. Boligtettheten i det området hvor man 

eventuelt planlegger nedgravde løsninger eller avfallssug vil ha stor betydning for kostnadene. Ulike 

aktuelle løsninger bør kostnadsberegnes basert på forholdene på stedet. 

Oppsamlingsenhet Antall boenheter Merknad 

Oppsamlingsenheter i plast < 10 boenheter 140 - 660 liter 

Overflate containere 10 – 50 boenheter Aksepteres i spesielle situasjoner 

Nedgravde oppsamlingsenheter 35 – 100 boenheter  

Avfallssug for restavfall 50 - 300 boenheter Krever alternative parallelle 
løsninger for andre fraksjoner 

Mobilt avfallssug 150 – 300 boenheter 1 – 3 fraksjoner 

Stasjonært avfallssug > 300 boenheter 1 – 3 fraksjoner 

 

4.6 Oppsummering 
 
En oppsummering av egenskaper for ulike renovasjonsløsninger er vist i tabellen nedenfor. 

 Oppsamlingsenheter 
i plast 

Nedgravd 
oppsamlingsenhet 

Avfallssug 

Universell utforming + + + 

Hygiene -0 + + 

Lukt og skadedyr - +0 + 

Brannsikkerhet 0 + + 

Estetikk - + + 

Arbeidsmiljø 0 + + 

Forsøpling 0 + + 

Informasjonsbehov + - - 

Fleksibilitet volum + - + 

Fleksibilitet sortering + - - 

Investeringsbehov + 0 - 

Drifts- og 
vedlikeholdskostnader 

+ 0 - 

+ viser positive egenskaper 
0 viser brukbare egenskaper 
- viser negative egenskaper 
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5. Krav til utforming 

5.1 Avfallsrom i bygg 

5.1.1 Innledning 

 
Med avfallsrom menes her frittstående eller integrerte rom definert som del av bygg, og øremerket til 

avfallsoppbevaring. 

Avfallsrommet skal dimensjoneres for: 

 Oppsamling av avfallsmengde tilpasset kommunens renovasjonsordning. Dimensjonerende volum 

er gitt i kap. 9. Det må tas hensyn til kommunens tømmefrekvens for ulike fraksjoner. 

 Alle beholdere i henteordningen bør ha plass i avfallsrommet. 

 Kombinasjon med godkjent utendørs oppstillingsplass vil i noen tilfeller være aktuelt. 

 Avfallsrom bør være stort nok til at man har enkel tilgang og at oppsamlingsenhetene er enkle å 

bruke. 

 Eventuell hjemmekompostering av våtorganisk avfall skal ikke skje innendørs. 

 

5.1.2 Plassering og utforming av avfallsrom 

 
Ved plassering av avfallsrom skal det legges vekt på følgende: 

 Rommet må ligge i plan med utvendig terreng. 

 Avfallsrommet bør legges til yttervegg med dør som fører direkte ut. Dette gir god tilgjengelighet 

for renovatør ved tømming av beholdere. Dette sikrer også god tilgjengelighet i tilfelle brann. 

 Avfallsrommet bør også ha innvendig adgang via dør for brukerne. 

 

5.1.3 Adkomst ved tømming 

 
Avstand til kjørbar vei for renovasjonsbil fra avfallsrom skal være så kort som mulig og maksimalt 8 meter 

fra dør til kjørbar vei. Avstanden måles langs den veien renovatøren må gå for å hente 

oppsamlingsenhetene. 

Sørg for at det er gode atkomstforhold for renovasjonsbilen og for renovatøren som skal håndtere 

avfallstømmingen. Det skal være enkelt for renovatør å trille beholder fra oppstillingsplass til kjørbarvei. 
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Blant annet må følgende være ivaretatt: 

Situasjon Spesifikasjon 
Innkjøring i garasjeanlegg Bredde port: 3,0 meter.  

Høyde port: 4,2 meter. 
Akseltrykk for renovasjonsbil: Minimum 11,5 tonn. 
Totalvekt (kjøretøy + last) ved kjøring på tak: 27 tonn. 
Høyde ved innendørs tømming av beholdere: 4,20 meter. 
Innkjøring i garasjeanlegg forutsetter veistandard og snuhammer (ved 
behov)som vist i kapittel 8. 

Rommets høyde Må være minst 2,20 m. 

Dør til avfallsrom Dør skal dimensjoneres for henting av 1.100 liter oppsamlingsenhet, som 
krever 120 cm lysåpning. 
Mindre dør, dimensjonert for henting av 660 liter beholdere, kan 
godkjennes av kommunen etter søknad om dette. Avfallsrommet bør likevel 
ha dør med 120 cm lysåpning. 
Dør skal kunne festes i åpen stilling. 

Dørterskel Flat terskel. 
Terreng Avstanden fra avfallsrom til stoppested renovasjonsbil skal være tilnærmet 

horisontalt og med fast dekke. 
 Helning inntil 1:66 (15 ‰).  
 Betong, belegningsstein eller asfalt. 

Kantstein Eventuell kantstein skal være nedsenket for tømming av 
oppsamlingsenheter større enn 240 liter. 

Belysning Adkomstveien skal være tilfredsstillende opplyst. 
 

 

5.1.4 Renhold 

 
Avfallsrommet skal ha lett vaskbare overflater. Det skal ha montert stoppekran, spyleslange og sluk. Sluk og 

stoppekran vil forenkle rengjøringen. Man må passe på at vann i eventuell kran og sluk ikke kan fryse. Det 

skal være godt fall til sluk. Sluk skal kobles til det offentlige ledningsnettet iht til kommunens regelverk. 

 

5.1.5 Brannforebygging 

 
Branntilløp og branner forekommer i oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Normens anbefalinger 
om brannsikring er veiledende. Når endelig løsning er valgt må denne avklares med det lokale brannvesen. 
Det bør også tas kontakt med forsikringsselskap for å avklare eventuelle krav i forsikringspolise.  
 
Noen branntilløp skyldes selvantennelse, andre er påsatt. For å hindre slike påsatte branner i avfallsrom i 
bygg, må det sørges for at uvedkommende ikke har adgang. 
 
Et avfallsrom skal i bygg adskilles som separat branncelle, og bør bygges i robuste materialer. 
 
Tradisjonelle avfallssjakter anbefales ikke, ut fra branntekniske og renovasjonstekniske forhold. 
 
Godkjent slukningsutstyr skal være tilgjengelig for å kunne slukke brann- og røykutvikling i avfallet. 
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Type avfallsrom Veiledning 

Separat avfallsrom i bygget Godkjent slukningsutstyr skal være montert 
utvendig ved avfallsrom. 

Separat avfallsrom i/ved garasjeanlegg i bygg Avfallsrommet skal være tilkoblet garasjeanleggets 
sprinkleranlegg. Alternativt bygd som egen 
branncelle med forhøyet krav til EI-120. 

Avfallsbeholdere plassert i garasjeanlegg i bygg, 
uten eget avfallsrom 

Arealet forutsettes dekket av sprinkleranlegg. 
Dersom ikke, skal slukningsutstyr være montert på 
stedet. 

 

Røykvarsler med alarm skal være montert i avfallsrommet. Røykvarsler i avfallsrom bør, der dette er mulig, 

være knyttet til felles alarmanlegg for bygget. 

Reell avstand fra stoppested til slukningskjøretøy til dør avfallsrom bør ikke overstige 25 meter. 

 

5.1.6 Ventilasjon 
 
 

God ventilasjon er nødvendig 
 
Det bør være et undertrykk i rommet for å unngå at lukt sprer seg når dørene åpnes.  
 

I tillegg bør det vurderes luktsperre i forhold til andre rom. 

 

5.1.7 Tilgjengelighet for bruker 

 
Avfallsrommet skal ha trinnfri atkomst og oppsamlingsenhetene skal ha innkasthøyde på maksimum 1,1 m. 

 

5.1.8 Andre krav til avfallsrom 

 
Avfallsrommet skal være avlåst. Lås til dør skal være tilgjengelig for renovatør og brannvesenet. 
Avfallsrommet skal være tydelig skiltet. Det skal være avmerket på romplan for bygget. 
 
I avfallsrom og innvendige transportveier må belysningsstyrken være minst 100 lux. Lysbryter må være 
plassert der transportveien starter. Eventuelt utstyr for automatisk utkobling av lyset må være innstilt slik 
at det er tent hele tiden det tar å utføre oppdraget. 
 
Alt utstyr i avfallsrom bør være enkelt å demontere. 
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5.1.9 Eksempel på avfallsrom 

 

Nedenfor er det vist eksempler på avfallsrom av 
varierende kvalitet. 

 

 

 

  

I vedlegg 2 er det inntatt 2 eksempel på utforming av innendørs avfallsrom basert på krav og anbefalinger 

gitt i denne normen. Arealbehovet i de to eksemplene er: 

Boligblokk Arealbehov for avfallsrom 

12 leiligheter 40 m2 

50 leiligheter 100 m2 

 

5.2 Utendørs oppbevaring av avfall  

5.2.1 Innledning 

 

Det bør brukes god tid på planlegging av standplassen. God planlegging er halve arbeidet og man slipper å 
gjøre ting om igjen senere.  

 
Nødvendig kapasitet vurderes ift antall husstander og størrelse på boenheter. Undersøk hvilken 
innsamlingsfrekvens som gjelder i for området, både når det gjelder restavfall, papir og andre 
avfallsfraksjoner. Vurder om det skal vare en standplass for hvert enkelt hus/oppgang, eller felles 
standplass for flere hus/oppganger, eventuelt felles standplass for hver av avfallstypene. 
 
Nødvendig areal må beregnes. Det vil variere avhengig av løsning og størrelse på abonnementet. Vurder 

om behovet for kapasitet vil øke i fremtiden. Det bør avsettes plass til økt kapasitet, eller fremtidig 

oppsamlingsenhet 

 

5.2.2 Utforming og plassering av utendørs oppstillingsplasser 
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Vurder plassering av oppstillingsplass i forhold til hvor brukerne normalt pleier a ferdes, f.eks. på vei til 

garasje, butikk, kollektivtransport etc. Ved plassering i ytterkant av borettslaget/eiendommen begrenses 

kjøring med tunge biler inne i bomiljøet, noe som sikrer et bedre miljø og sikkerheten for barn. 

Oppsamlingsenhetene bør stå på et fast, vannrett og tørt underlag på bakkenivå. Tilgangen til enhetene må 
ikke hindres av sykler, barnevogner eller klessnorer. Den bør plasseres og utformes slik at den ikke blir et 
område hvor det plasseres utrangerte gjenstander. 
 
Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de kan benyttes uten fare for f.eks. takras eller istapper som 
faller ned. Frittstående oppsamlingsenheter bør plasseres noe skjermet, og man bør vektlegge den 
estetiske utformingen. 
 
Den må utformes i forhold til krav til universell utforming. 
 
Ulike former for avskjerming vil kunne bedre de estetiske kvaliteter ved slike løsninger. 
 
 
 
 
 
   

   

  

 
 
 
 

 

 

 

5.2.3 Adkomst ved tømming 

 
Avstand til kjørbar vei for renovasjonsbil skal være så kort som mulig og maksimalt 8 meter fra dør til 

kjørbar vei. Avstanden måles langs den veien renovatøren må gå for å hente oppsamlingsenhetene. 

Stigningsforholdet skal være tilnærmet horisontalt og med fast dekke. Underlaget for oppsamlingsenheter 

med hjul skal vare fast stabilt underlag dvs. asfalt, betong, steinheller, trykkimpregnert tre eller tilsvarende. 

Gressunderlag eller løs singel kan ikke aksepteres. 
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Fig. 5.1 Plassbehov for 370 liter oppsamlingsenheter 
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Helning kan være inntil 1:66 (15 ‰).  
 
Adkomstveien skal være tilfredsstillende opplyst. 

 

5.2.4 Brannforebygging 

 
Branntilløp og branner forekommer i oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Normens anbefalinger 
om brannsikring er veiledende. Når endelig løsning er valgt må denne avklares med det lokale brannvesen. 
Det bør også tas kontakt med forsikringsselskap for å avklare eventuelle krav i forsikringspolise.  
 
Brannsikring er viktig ved plassering av oppsamlingsenheter for avfall. Ved å plassere oppsamlingsenheter 
for avfall for nært byggverk, kan det være fare for brannspredning ved påsatt brann eller selvantennelse.  
 

Oppsamlingsenheter for avfall bør vare plassert med god avstand fra fasaden slik at en eventuell brann i 
enheten ikke vil kunne spre seg til tilstøtende bygninger. Nødvendig avstand er avhengig 
av enhetens størrelse, og i hvilken grad fasaden er brennbar (for eksempel i treverk eller mur). 
Oppsamlingsenheter for avfall bør ikke plasseres under; takutspring, i portrom, 
inntil brennbar fasade eller under fasade med lysåpning (vinduer, luftinntak). 
 

Oppsamlingsenhet Krav til plassering 

Plastbeholder mindre enn 660 liter Minst 2,5 m fra bygninger 

Plastbeholder (fra 660 liter) plassert alene Minst 4 m fra bygninger 

To eller flere plastbeholdere på samme standplass Minst 6 m fra bygninger 

En stålcontainer Minst 4 m fra bygninger 

Et avfallsskur/hus Minst 8 m fra bygninger 
 

Oppsamlingsenheter for avfall som plasseres nærmere enn angitte avstander, må vare lukket og låst samt 
bør vare av ubrennbart materiale eller plasseres i ubrennbare containerskap. Dette for å unngå en 
eventuell brannspredning. . 
 
Avfallsmengdene ved småhus er vanligvis så små at det ikke ansees nødvendig å ta spesielle brannhensyn. 

Det bør uansett sjekkes med eiendommens forsikringsselskap om polisen har spesielle krav til 

brannforebygging i forbindelse med renovasjon. 

 

5.2.5 Tilgjengelighet for bruker 

 
Oppstillingsplassen skal ha trinnfri atkomst og oppsamlingsenheten skal ha innkasthøyde på maksimum  
1,1 m. 
 

5.2.6 Renhold 

 
Stoppekran, spyleslange og sluk vil forenkle rengjøringen. Man må eventuelt passe på at vann i kran og sluk 

ikke kan fryse. Det skal være godt fall til sluket. Sluk skal kobles til det offentlige ledningsnettet iht til 

kommunens regelverk. 
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5.2.7 Utendørs avfallsskur 

 
Et alternativ til utendørs plasserings av oppsamlingsenheter kan være plassering i egne boder være en god 
løsning.  
 
Frittstående avfallsskur kan fungere like godt som avfallsrom i bygning, da også skur kan være lukket for 
uvedkommende om ønskelig.  Oppsamlingsenhetene er derved beskyttet mot klimatiske forhold og 
standplassen vil kunne få bedre estetiske kvaliteter. Avfallsskur har tilsvarende plassbehov som innendørs 
avfallsrom. 
 
Skuret bør ha telesikret fast dekke med fall utover for å lette renholdet ved spyling. Foruten hensynet til 
renovatøren vil dette gjøre det lettere å ivareta hygieniske krav. Avfallsskurene bør også ha tak og 
belysning, men veggene kan med fordel være luftige. 
 
Høyden (lysåpning) for gjennomgang/overbygget standplass må vare minst 2 meter. Luftehull i veggene til 
avfallsskur bør ha minst 10 cm bredde/høyde.  
 
Lukket avfallsskur må ha belysning (min. lysstyrke 100 lux) og bør ventileres. Dør til avfallsskur skal vare 
tilnærmet terskelfri og kunne festes i åpen stilling. Kant som er mer enn 2,5 cm høy skal ikke forekomme  
 

5.2.8 Eksempler på utforming av avfallsskur og enkel avskjerming 

 
Nedenfor er det vist eksempler på enkel avskjerming av oppsamlingsenheter og av avfallsskur. Eksemplene 

er av variert kvalitet i forhold til de krav og anbefalinger som gis i denne normen. 
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5.3 Nedgravde oppsamlingsenheter 

5.3.1 Innledning 

 
Nedgravde løsninger innebærer et system hvor oppsamlingsenheten er helt eller delvis nedgravd. Helt 

nedgravde løsninger leveres med beholdervolum 3, 4 og 5 m³. Delvis nedgravde løsninger har et større 

spekter av beholderstørrelser. De kan leveres i størrelsene 300 og 800 liter samt 1,3 m³, 3 m³ og 5 m³. 

Felles for disse er at de har bunntømming, en innerdel løftes ut og tømmes..  

Dette er et alternativ til kommunens standardløsning med oppsamlingsenheter i plast for plassering på 

overflaten eller i avfallsrom i bygg.  

Slike containere kan utrustes med tilgangskontroll (identifikasjonssystem) og automatisk måling av 

fyllingsgrad. 

 

5.3.2 Utforming og plassering 

 
De nedgravde containerne skal, såfremt det er mulig, plasseres på egen grunn. Eventuell plassering på 

annen privat grunn må avtales med grunneier. Plassering på kommunal grunn må godkjennes av 

kommunen.   

De nedgravde containerne skal plasseres og slik at renovasjonen kan foretas i henhold til kommunens 

renovasjonsforskrift. Teknisk vedlikehold utføres av MOVAR. 

Tiltakshaver må innhente de nødvendige tillatelser fra kommunen til arealdisponering og graving. 

For å unngå sjenanse skal avstand fra nedgravd container til inngangsparti, balkong, terrasse, lekeplass etc. 

være minimum 5,0 meter. 
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5.3.3 Adkomst og tømming 

 
Ved plassering av nedgravde containere må det tas hensyn til farer/risiko knyttet til tømming. 

Det må sikres en problemfri adgang for innsamlingsbilen. Det må i denne sammenheng tas hensyn til 

kranens svingeradius i forhold til blokkering av fortau/fare for fotgjengere og eventuell utkjøring fra 

parkeringsanlegg. Trær eller annen vegetasjon må ikke være til hinder innen kranens svingeradius. Det må 

sikres at stoppested for innsamlingsbilen ikke benyttes til parkering. 

Lokaliteten (nedkastluken) må sikres mot parkering og påkjøring av biler. 

For å unngå lukt er det viktig at oppsamlingsenheten plasseres slik at overvann og smeltevann ikke renner 

ned i anlegget. Omgivelsene må derfor være utformet slik at overflatevann ikke ledes inn mot anlegget. Det 

skal være et fall på minimum 20 ‰.  

Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter 

Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg eller andre konstruksjoner som kan 

skades under tømming. 

Containerens krokfeste skal være maksimalt 5,0 meter fra kjøretøy. 

 

5.3.4 Tilgjengelighet for bruker 

 
Gåavstand fra inngang boenhet til nedkast til nedgravd container til felles bruk skal være maksimalt 100 

meter.  

Nedkast skal ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,1 m. 

 

 

Delvis og helt nedgravde oppsamlingsenheter kan 
plasseres både i området med løsmasser og områder med 
fast fjell der systemet er velegnet.  
 
Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø/ vann, 
slik at den nedre delen befinner seg under havnivå/ 
grunnvannstand. Ved fare for høy grunnvannstand, må en 
sikre at ikke containerne flyter opp på grunn av oppdrift.  
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5.3.5 Brannforebygging 

 
Nedgravde oppsamlingsenheter regnes som en brannsikker løsning. 

 

5.3.6 Renhold 

 
Brukere må foreta jevnlig renhold av både yttercontainer, innercontainer og innkast ved tømming. 

 

5.4 Avfallssugsystemer 

5.4.1 Innledning 

 

Stasjonære avfallsugsystemer består av et forgreinet rørsystem med innkastpunkter og en terminal dit 
avfallet suges ved hjelp av vifter. I terminalen separeres luften fra avfallet, som lagres i en container for 
videre transport til gjenvinning, forbrenning, kompostering eller deponering. 

1. Avfallet kastes i ett eller flere innkast, avhengig av antall fraksjoner som skal håndteres. Innkastet kan 
plasseres på strategiske steder innendørs, utendørs, i flere etasjer og utformes på en mengde forskjellige 
måter for å oppfylle krav til form og funksjon. 

2. Avfallet lagres midlertidig overfor en lagringsventil som forhindrer at avfallet faller videre ned i 
rørsystemet. På fastsatte tidspunkter eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå, åpnes ventilen og 
avfallet i innkastene tømmes. 

3. Ved hjelp av undertrykk suges så avfallet gjennom et rørsystem som forbinder innkastene med 
terminalen. Rørsystemene plasseres normalt under bakken utendørs og/eller innendørs, på vegg, i gulv 
eller tak. 

Rørsystemet deles oftest opp i seksjoner ved hjelp av såkalte seksjoneringsventiler for å redusere 
følsomheten for forstyrrelser og for å kunne optimere kjøringen av systemet. Seksjoneringsventilene har i 
oppgave å stenge respektive åpne deler av rørsystemet ved behov. Ytterst på hver «rørgren» er det 
montert en tilluftsventil, ev. med lyddemper, for at en luftstrøm skal kunne opprettes i systemet. 

4. I terminalen, som kan plasseres i utkant av området, er det også en oppsamlingscontainer med bl.a. 
vifter, komprimatorer og filter. Terminalen og containerne kan enten plasseres under bakken eller 
installeres i en eksisterende bygning. 

Fra terminalen hentes så containeren ved alarm om at containeren er fylt, eller til bestemte tidspunkter. 
Antallet transporter i området reduseres kraftig, sammenlignet med tradisjonell avfallshåndtering med 
containere og avfallsrom, da lastebiler kreves bare når containeren skal hentes fra terminalen. Dette 
medfører også at hentingen kan skje når det er lav trafikkbelastning ellers i området. 

Avfallet lagres kjølig under bakken. Ved mobile løsninger tømmes systemet hver uke. Dette medfører 

normalt ikke luktproblemer. Ved stasjonære løsninger suges avfallet normalt ut av boligområde. Luften 

slippes ut over tak og medfører normalt ikke luktproblemer. 
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5.4.2 Adkomst tømming 

 
Plassering av container til stasjonært avfallssug må oppfylle leverandørens krav med tanke på fri høyde 
over containeren. Underlaget skal vare av asfalt eller betong. Renovasjonsbilen må kunne rygge helt inntil 
containeren 
 
Plassering av tilknytningspunkt for mobilt avfallssug må plasseres slik at det er en sone på minimum 16 
meter foran tilknytningspunkt som er regulert til av-/pålessing, der det ikke er noen hindringer 
Avstand til dockingpunktet fra renovasjonsbilen er maksimalt 4 meter fra senter av renovasjonsbilen. Dette 
gjelder også bakre del da svingarmen som skal benyttes må ha en svingradius på 4 meter. 
 
Fri høyde over tilknytningspunkt må vare minimum 5 meter. Dockingpunktet må vare tilgjengelig for 
renovatørene hele året. Om tilknytningspunkt ligger i en kum, skal det helst vare varmekabler rundt dette, 
for a unngå at det fryser fast. 
 

5.4.3 Tilgjengelighet 

 
Gåavstand fra inngang boenhet til nedkast til nedgravd container til felles bruk skal være maksimalt 100 

meter.  

Nedkast skal ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,1 m. 

 

5.4.4 Brannforebygging 

 
Avfallssug regnes som brannsikker løsning. 
 

6. Oppsamlingsenheter-aktuelt utstyr   

6.1 Oppsamlingsenheter i plast 
 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over oppsamlingsenheter med som er aktuelle for 

husholdningsrenovasjon i kommunen. 

Tabell 6.1: Oppsamlingsenheter - type og størrelser 

Dimensjon 140 liter 240 liter 360 liter 

660 liter 

(4 hjul) 

Total høyde  106,5 cm 107 cm 107 cm 120,7 cm 

Maks bredde 50 cm 58 cm 74,9 cm 126,5 cm 

Dybde 54,3 cm 73,1 cm 80 cm 77,4 cm 
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Oppsamlingsenhet 
140 liter 

Oppsamlingsenhet 240 
liter 

Oppsamlingsenhet 360 liter Oppsamlingsenhet 660 
liter 

 

6.2 Nedgravde oppsamlingsenheter 
 
Det er en rekke leverandører av helt eller delvis nedgravde oppsamlingsenheter. Valg av utstyr krever 

godkjennelse av MOVAR 

 

Helt nedgravd oppsamlingsenheter 
WS systemet 

Maksimal høyde ved åpent lokk 153 171 175 190 

Anordning for å sikre 

mot oppdrift ved høy 

grunnvannstand  
Delvis nedgravd oppsamlingsenhet 
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6.3 Avfallssug 
 
Det er en rekke leverandører av avfallssug. Valg av utstyr krever godkjennelse av MOVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt nedgravd container ved tømming 

 

Delvis nedgravd løsning 

Mobilt avfallssug 
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6.4 Andre oppsamlingsenheter 
 
I spesielle tilfeller kan andre oppsamlingsenheter aksepteres. Dette krever godkjenning fra MOVAR. 

Kombinasjon av standard oppsamlingsenheter i plast og stålcontainer. 

 

 

Metro Taifun systemet 

Tømming av mobilt avfallssug 
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7. Økonomi 

7.1 Oppsamlingsenheter i plast 
 
MOVAR skal besørge anskaffelse, utlevering, vedlikehold og fornyelse av oppsamlingsenhetene.  

Etablering av oppstillingsplass og øvrige kostnader bekostes av utbygger/abonnent. 

I utbyggingsområder må alle de øvrige kostnader i forbindelse med etableringen av renovasjonssystemet 

dekkes av utbygger. 

Renhold under drift er abonnentens ansvar. 

 

7.2 Nedgravde oppsamlingsenheter 
 
MOVAR skal besørge anskaffelse, utlevering, vedlikehold og fornyelse av det renovasjonstekniske utstyret. 

Alle øvrige kostnader bekostes av utbygger/abonnent.  

Renhold under drift og ved service og vedlikehold er abonnentens ansvar. 

 

7.3 Avfallssug 
 
Avfallssug krever høye investeringskostnader sammenlignet med tradisjonell avfallsinnsamling. Det stilles 

derfor andre krav til langsiktighet og strategisk planlegging både hos utbygger og i kommunen. En størst 

mulig tilkoblingstetthet er nødvendig for å gi positiv økonomi i slike system. 

Alle kostnader til utstyr, etablering og drift må dekkes av utbygger/abonnent.. I eksisterende borettslag og 

sameier er det disse som må finansiere de øvrige kostnader knyttet til etableringen. 

Tilkoblingspunktet for renovasjonsbilen må godkjennes av MOVAR. 

Renhold under drift og ved service og vedlikehold er abonnentens ansvar. 

 

7.4 Andre oppsamlingsenheter 
 
Ved valg av andre oppsamlingsenheter enn standard løsning (plastbeholdere), nedgravd oppsamlingsenhet 

og avfallssug dekkes merkostnaden av utbygger/abonnent. 
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8. Krav til kjørbar vei 
 
Som kjørbar vei regnes vei med tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring som har kurvatur,  
stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Med renovasjonskjøretøy menes 2-
akslet lastebil med komprimatorpåbygg beregnet for avfall. 
 
Dimensjoner og svingradius for kjørbar vei for renovasjonskjøretøy bør tilfredsstille krav for kjøretøy type L 

(Statens Vegvesen, Håndbok 017 – Veg- og gateutforming). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Veien skal være slik at bilene ikke 

trenger å rygge. Generelt skal 

kjørbar vei ha: 

 Minste bredde (på 

asfaltdekke) på 3,0 m 

pluss skulderbredde 0,5 

m på hver side. 

 Minste svingradius på 7,5 

m pluss skulderbredde 

0,5 m på hver side 

 Fri høyde 3,4 m på flat 

vei  

 Maksimal stigning på 

1:10 

 Tåle akseltrykk på 10 

tonn 

Er det ikke mulig å unngå rygging 

kan det anlegges snuplass eller en 

såkalt vendehammer. Se figur for 

krav til kurvatur. 
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9. Beregning av nødvendig volum 
 
Dette kapitlet er en hjelp til å finne ut hvor stort volum som forventes å bli generert med og hvor mange 
oppsamlingsenheter som vil være nødvendig for et gitt antall boenheter. 
 
Det må klarlegges med kommunen hvor mange ganger i uken de enkelte oppsamlingsenheter blir tømt. 
Dersom tømmefrekvensen for avfallstypene er annet enn hver uke, må dette tas hensyn til ved 
beregningen av volumet. 
 
Sørg for at det er tilstrekkelig volum til oppsamlingsenhetene. Det er ikke lov å overfylle 
disse. 
 
For husholdningsavfall legges følgende dimensjonerings-kriterier gitt i tabell 9.1 til grunn (gjennomsnittstall 

over avfallsmengde som forventes å oppstå):  

Tabell 9.1: Anslag for volum husholdningsavfall per uke etter størrelsen på boenhetene. 

Antall rom Totalt  
(liter) 

Papiravfall  
(liter) 

Plastemballasje 
(liter) 

Glass og 
metall 
(liter) 

Restavfall 
(liter) 

Små boenheter (1-2 rom) 100 40 8 5 47 

Større boenheter (3 rom 
og større) 

140 60 11 7 62 

 

Nye data til hele tabellen ettersendes. 

10. Spesiell ordninger 

10.1 Hjemmekompostering 
 
Hageavfall skal leveres på MOVARs gjenbruksstasjoner eventuelt komposteres på egen eiendom. 
 
Uønskede fremmede arter skal destrueres eller eventuelt legges i restavfallet. 
 
Kommunen tilbyr hjemmekompostering av våtorganisk til sine abonnenter. 
 
Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere må gjennomgå et gratis kveldskurs, og deretter inngå 
skriftlig avtale med MOVAR/kommunen.  
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I avtalen ligger svanemerket kompostbinge 
 som lånes av MOVAR. 

 
 

10.2 Farlig avfall 
 
Farlig avfall bør ikke oppbevares sammen med annet husholdningsavfall i fellesløsninger. Det bør leveres til 

kommunens mottaksordning direkte fra den enkelte husstand. 

Ved levering bør abonnenten helst: 

 gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper så langt dette er mulig 
 sørge for at emballasjen er tydelig merket 

 

10.3 Grovavfall 
 
Grovavfall er gjenstander som er for store eller ikke egnet til å legges i avfallsbeholderne, dvs. møbler, 
bygge- og riveavfall, elektrisk- og elektronisk avfall, etc. 
 
Alt grovavfall kan leveres til MOVARs gjenbruksstasjonen eller annen godkjent løsning. Abonnenten må selv 
sortere avfallet i de respektive, merkede containerne inne på stasjonene. 
 

10.4 Smittefarlig avfall og medisinrester 
 

Smittefarlig avfall skal leveres til MOVARs mottaksordning eller annen ordning godkjent av 
helsemyndighetene. Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. 

Medisinrester leveres til apotek. 
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11. Abonnentens rolle 

11.1 Kommunal renovasjon av husholdningsavfall 
 
MOVAR sørger for innsamling av husholdningsavfall hos alle kommunens husholdninger. Ingen andre kan 

samle inn husholdningsavfall uten tillatelse fra MOVAR.  

For fraksjoner som ikke er omfattet av den kommunale henteordning er det etablert bringeordninger som 

alle abonnenter kan benytte.  

Alle abonnenter er pliktig til å betale et kommunalt avfallsgebyr som skal dekke de tjenestene som er 

beskrevet ovenfor.  Registrering som abonnent skjer hos kommunen. 

 

11.2 Abonnementsforhold 
 
Ved bestilling og endring av oppsamlingsenhet kan kommunen kreve følgende opplysninger 

 Alle relevante adresser, gårds- og bruksnummer. 
 Der abonnenter ønsker felles løsning må samtlige adresser, gårds- og bruksnummer oppgis. 
 Kontaktperson med adresse, telefon på dagtid og e-postadresse 
 Eventuell tillatelse til plassering av oppsamlingsenhet ved angitte plasser dersom abonnenten ikke 

selv disponerer arealet. Abonnenten må selv sørge for tillatelse før bestilling. 
 Alle standplasser og nærmeste kjørbar vei 
 Alle standplasser ift nærmeste husnummer 
 Alle veibredder (gjelder privat vei/areal) 
 Antall boenheter på gårds- og bruksnummer med fordeling mellom små og store leiligheter 
 Bredde og høyde på eventuell porter som renovasjonsbilen må plassere 

 

11.3 Sortering av avfallet 
 
Avfall skal sorteres etter bestemmelser i forskrift om håndtering av husholdningsavfall og de retningslinjer 

som til enhver tid er gitt av kommunen.  

En generell sorteringsveiledning finnes på www.movar.no 

 

11.4 Tømmedag 
 
Alle oppsamlingsenhetene må vare lett tilgjengelige på tømmedagene.  Oppsamlingsenhetene vil ikke bli 
tømt hvis det er hindringer i veien, eller at oppsamlingsenhetene er overfylte eller hvis avfallet er 
feilsortert. 
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Vedlegg 1a: Sjekkliste for Regulerings- og bebyggelsesplaner 

Avfallsrom i bygg 
 

 Punkter som er sjekket – markeres med x i høyre kolonne x 

Reguleringsplan   

 Henviser RTP til eventuelle bestemmelser om valg av renovasjonsløsning?  

Universell 
utforming 

  

 Fremgår det hvordan krav til universell utforming er ivaretatt i planlagt 
avfallsløsning? 

 

Valg av 
avfallsløsning 

  

Avfallsrom i bygg Fremgår det hvor avfallsrom er plassert? 

Tilfredsstiller plasseringen hensyn til brukere? 

Tilfredsstiller plasseringen krav i forhold til henting av avfall? 

 

Krav til utforming    

Plassering Er plassering i tråd med avfallsnormens krav og anbefalinger?  

Adkomst Tilfredsstilles krav om avstand til kjørbar vei?  

Renhold Er det spylemuligheter? 

Er det fall mot avløp? 

Er avløp tilkoblet offentlig nett etter kommunens retningslinjer? 

 

Brann Er tiltak for brannsikring ivaretatt? 

Tilfredsstiller tiltakene denne normens anbefalinger? 

 

Ventilasjon Er det etablert tilfredsstillende ventilasjon i innendørs avfallsrom? 

Er det tilfredsstillende lufting i avfallsskur? 

 

Tilgjengelighet Er det tilfredsstillende tilgjengelighet for bruker?  

Type utstyr Er valgt oppsamlingsenheter som er godkjent av kommunen?  

Dimensjonerende 
avfallsmengde 

  

Er beregningen 
korrekt? 

Er det foretatt beregning av dimensjonerende avfallsmengder? 

Er disse basert på gitte normverdier og dagens hentefrekvens? 

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidige endringer i volum og kildesorterte 
fraksjoner? 

 

Henting av avfall   
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Adkomst ved 
tømming 

Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre fremkommelighet for 
transport av oppsamlingsenhetene hva gjelder fast dekke, terrenghelning, 
valgte typer oppsamlingsenheter og avfallets egenvekt? 

 

Avstand avfallsrom Er denne tilfredsstillende?  

Utforming av 
avfallsrom 

Er det foretatt beregning av arealbehov?  

Dører og terskler Tilfredsstilles normens krav og anbefalinger?  

Lås og skilting Er plan for skilting tilfredsstillende? 

Er det planlagt låsemuligheter? 

 

Sikkerhet Er krav til sikkerhet ivaretatt?  

Hygiene og lukt Er krav til hygiene og lukt (ventilasjon) ivaretatt?  

Nedsenket 
kantstein 

Er dette tatt med i planene der hvor det er anbefalt?  

   

Plantegninger   

Plassering av 
oppsamlings-
enheter 

Fremgår det hvor oppsamlingsenhetene er tenkt plassert i avfallsrom? 

 

 

Nødvendig areal Harmonerer vist areal til oppsamlingsenheter med valgte oppsamlingsenheter 
og fremtidige endringer? 

 

Restriksjoner Er det vist arealbruk som kan komme i konflikt med den praktiske renovasjon? 

Kan parkering være til hinder for den praktiske renovasjon? 

Er det trær og hekker som kan være til hinder? 

Annet som kan være til hinder? 

 

   

Adkomst Fremgår det på plantegningen hvordan renovasjonsbil kjører for å komme frem 
til anvist hentested og hvordan den eventuelt skal snu? 

 

Annet   
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Vedlegg 1b: Sjekkliste for Regulerings- og bebyggelsesplaner 

Utendørs oppsamingsenheter i plast 
 

 Punkter som er sjekket – markeres med x i høyre kolonne x 

Reguleringsplan   

 Henviser RTP til eventuelle bestemmelser om valg av renovasjonsløsning?  

Universell 
utforming 

  

 Fremgår det hvordan krav til universell utforming er ivaretatt i planlagt 
avfallsløsning? 

 

Valg av 
avfallsløsning 

  

Utendørs 
oppstillingsplass 

Fremgår det i byggesaken hvor oppstillingsplass for oppsamlingsenheter er 
plassert? 

Er plasseringen tilfredsstillende i forhold til servicenivå for brukere? 

Tilfredsstiller plasseringen krav i forhold til henting av avfall? 

 

Ved bruk av 
avfallsskur 

Fremgår det i byggesaken hvor avfallsskur er plassert? 

Er plasseringen tilfredsstillende i forhold til servicenivå for brukere? 

Tilfredsstiller plasseringen krav i forhold til henting av avfall? 

Tilfredsstilles de fysiske mål ift antall og størrelse på oppsamlingsenheter som 
skal benyttes? 

 

Krav til utforming    

Plassering Er plassering i tråd med avfallsnormens krav og anbefalinger?  

Tilgjengelighet Er det tilfredsstillende tilgjengelighet for bruker?  

Adkomst Tilfredsstilles krav om avstand til kjørbar vei?  

Renhold Er det spylemuligheter? 

Er det fall mot eventuelt avløp? 

Er eventuelt avløp tilkoblet offentlig nett etter kommunens retningslinjer? 

 

Brann Er tiltak for brannsikring ivaretatt? 

Tilfredsstiller tiltakene denne normens anbefalinger? 

 

Ventilasjon Er det tilfredsstillende lufting i avfallsskur?  

Type utstyr Er valgt oppsamlingsenheter som er godkjent av kommunen?  
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Dimensjonerende 
avfallsmengde 

  

Er beregningen 
korrekt? 

Er det foretatt beregning av dimensjonerende avfallsmengder? 

Er disse basert på gitte normverdier og dagens hentefrekvens? 

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidige endringer i volum og kildesorterte 
fraksjoner? 

 

Henting av avfall   

Plassering av 
oppstillingsplass 

Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt for å sikre fremkommelighet for 
transport av oppsamlingsenhetene hva gjelder fast dekke, terrenghelning, 
valgte typer oppsamlingsenheter og avfallets egenvekt? 

 

Avstand 
oppstillingsplass 

Er denne tilfredsstillende?  

Utforming av 
standplass 

Er det tatt estetiske hensyn?  

Dører og terskler Tilfredsstilles normens krav og anbefalinger?  

Lås og skilting Er plan for skilting tilfredsstillende? 

Er det planlagt låsemuligheter? 

 

Estetikk Er det tatt estetiske hensyn?  

Sikkerhet Er krav til sikkerhet ivaretatt?  

Hygiene og lukt Er krav til hygiene og lukt (lufting) ivaretatt?  

Nedsenket 
kantstein 

Er dette tatt med i planene der hvor det er anbefalt?  

Belysning Er det tilfredsstillende belysning?  

Plantegninger   

Plassering av 
oppsamlings-
enheter 

Fremgår det hvor oppsamlingsenhetene er fast plassert? 

 

 

Nødvendig areal Harmonerer vist areal til oppsamlingsenheter med valgte oppsamlingsenheter 
og fremtidige endringer? 

 

Restriksjoner Er det vist arealbruk som kan komme i konflikt med den praktiske renovasjon? 

Kan parkering være til hinder for den praktiske renovasjon? 

Er det trær og hekker som kan være til hinder? 

Annet som kan være til hinder? 

 

Adkomst Fremgår det på plantegningen hvordan renovasjonsbil kjører for å komme frem 
til anvist hentested og hvordan den eventuelt skal snu? 
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Vedlegg 1c: Sjekkliste for Regulerings- og bebyggelsesplaner 

Nedgravde oppsamlingsenheter 
 

 Punkter som er sjekket – markeres med x i høyre kolonne x 

Reguleringsplan   

 Henviser RTP til eventuelle bestemmelser om valg av renovasjonsløsning?  

Universell 
utforming 

  

 Fremgår det hvordan krav til universell utforming er ivaretatt i planlagt 
avfallsløsning? 

 

Valg av 
avfallsløsning 

  

Nedgravde 
oppsamlings-
enheter 

Er kommunens krav til plassering ivaretatt? 

Fremgår det av byggesaken hvor nedgravde oppsamlingsenheter er plassert? 

Er plassering tilfredsstillende i forhold til servicegrad for brukere? 

Er det regulert tilstrekkelig plass til renovasjonsbilen ved tømming av 
oppsamlingsenhet? 

Er avstand fra stoppested for bilen og frem til løftefeste på 
oppsamlingsenheten tilfredsstillende? 

Er det tilstrekkelig plass til trygg tømming av oppsamlingsenheten? 

Er det tilfredsstillende veistandard for renovasjonsbilen frem til tømmested. 

 

Krav til utforming    

Plassering Er plassering i tråd med avfallsnormens krav og anbefalinger?  

Tilgjengelighet Er det tilfredsstillende tilgjengelighet for bruker?  

Adkomst Tilfredsstilles krav om avstand til kjørbar vei?  

Renhold Er det spylemuligheter?  

Overvann Er det tilfredsstillende fall fra oppsamlingsenheter slik at overvann og 
smeltevann ikke renner ned i anlegget. 

 

Type utstyr Er valgt oppsamlingsenheter som er godkjent av kommunen?  

Dimensjonerende 
avfallsmengde 

  

Er beregningen 
korrekt? 

Er det foretatt beregning av dimensjonerende avfallsmengder? 

Er disse basert på gitte normverdier og dagens hentefrekvens? 

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidige endringer i volum og kildesorterte 
fraksjoner? 
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Henting av avfall   

Utforming av 
standplass 

Er krav til avstand vegg eller andre konstruksjoner tilfredsstilt? 

Er kravet til fri høyde tilfredsstilt? 

 

Sikkerhet Er krav til sikkerhet ivaretatt?  

Plantegninger   

Plassering av 
oppsamlings-
enheter 

Fremgår det hvor oppsamlingsenhetene er fast plassert? 

 

 

Restriksjoner Er det vist arealbruk som kan komme i konflikt med den praktiske renovasjon? 

Kan parkering være til hinder for den praktiske renovasjon? 

Er det trær og hekker som kan være til hinder? 

Annet som kan være til hinder? 

 

Adkomst Fremgår det på plantegningen hvordan renovasjonsbil kjører for å komme frem 
til anvist hentested og hvordan den eventuelt skal snu? 
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Vedlegg 1d: Sjekkliste for Regulerings- og bebyggelsesplaner 

Avfalssug 
 

 Punkter som er sjekket – markeres med x i høyre kolonne x 

Reguleringsplan   

 Henviser RTP til eventuelle bestemmelser om valg av renovasjonsløsning?  

Universell 
utforming 

  

 Fremgår det hvordan krav til universell utforming er ivaretatt i planlagt 
avfallsløsning? 

 

Valg av 
avfallsløsning 

  

Avfallssug Er plan for avfallssug avklart med kommunen? 

Er plassering av nedkast tilfredsstillende i forhold til servicegrad for brukere? 

Er avstand fra stoppested for bilen og frem til tilkobling til systemet 
tilfredsstillende? 

Er det tilstrekkelig plass til trygg tømming av rørsystemet? 

Er det tilfredsstillende veistandard for renovasjonsbilen frem til stoppested for 
tømming? 

 

Krav til utforming    

Plassering av 
nedkast 

Er plassering i tråd med avfallsnormens krav og anbefalinger?  

Tilgjengelighet Er det tilfredsstillende tilgjengelighet for bruker?  

Adkomst Tilfredsstilles krav om avstand til kjørbar vei?  

Renhold   

Type utstyr Er valgt oppsamlingsenheter som er godkjent av kommunen?  

Dimensjonerende 
avfallsmengde 

  

Er beregningen 
korrekt? 

Er det foretatt beregning av dimensjonerende avfallsmengder? 

Er disse basert på gitte normverdier og dagens hentefrekvens? 

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidige endringer i volum og kildesorterte 
fraksjoner? 
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Henting av avfall   

Utforming av 
standplass 

Er krav til avstand og fri høyde tilfredsstilt? 

Er kravet avstand dockingpunkt og renovasjonsbil tilfredsstilt? 

Er krav til fri høyde tilfredsstilt 

 

Estetikk Er det tatt estetiske hensyn?  

Sikkerhet Er krav til sikkerhet ivaretatt?  

Plantegninger   

Plassering av 
oppsamlings-
enheter 

Fremgår det hvor oppsamlingsenhetene er fast plassert? 

 

 

Restriksjoner Er det vist arealbruk som kan komme i konflikt med den praktiske renovasjon? 

Kan parkering være til hinder for den praktiske renovasjon? 

Er det trær og hekker som kan være til hinder? 

Annet som kan være til hinder? 

 

Adkomst Fremgår det på plantegningen hvordan renovasjonsbil kjører for å komme frem 
til anvist hentested og hvordan den eventuelt skal snu? 
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Vedlegg 2: Eksempel på dimensjonering og utforming av avfallsrom i bygg  
 

Bakgrunnsinformasjon og faktorer å ta hensyn til: 

- Beboere må kunne tømme søppel i samtlige dunker 

- Alle dunker må kunne trilles ut uten å flytte på andre dunker 

- Sluk i midten 

- Dør minimum 120 cm lysåpning 

- Dørterskel flat 

- Tømming av restavfall hver uke 

- Tømming av papiravfall hver fjerde uke 

- Plast skal sorteres. Det skal være muligheter for plastbeholdere, som erstatter plastsekker, i 

avfallsrommet. 

- Avfallsrommet bør legges til yttervegg, med dør til yttervegg 

- 660 L avfallsdunker er 1,26 m lang, 0,77 m bred og har diagonal 2,18 m. (Diagonal: mulighet for å 

snu/vri.) 

- Plassering av utstyr i høyder som kan nås av personer i sittende stilling, barn, kortvokste med mer. 

Internasjonale mål på rullestol er 0,7 m x 1,2 m. Dvs. at diagonalen er 1,93 m. (Diagonal: mulighet for å 

snu/vri.) 

- Ventilasjon skal gå direkte ut av rommet. Plasseres 0,4 m over gulvet 

- Viktig med gode plassforhold: fri gulvplass foran og ved siden av dører 

- Lysbryter i begge ender av rommet 

 

Gjenstander som ikke er med på plantegninger, men som må tas hensyn til: 

- Spyleslange og stoppekran 

- Kjøleaggregat 

- Ventilasjonssystem 

- Lysbrytere 

- Skilt, lesbart med gode kontraster 

- Gulvmateriale som er sklisikkert og rengjøringsvennlig 
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Renovasjonssystem/tømmeplan: Tabellen under viser hyppighet av tømming i de ulike kommunene.  

Kommune Restavfall Papp/papir 

Moss Hver uke Hver 4. uke 

Rygge Hver uke (Annen hver uke for 
redusert tømming eller 
hjemmekompostering) 

Hver 4. uke 

Råde Hver uke (Annen hver uke for 
hjemmekompostering) 

Hver 4. uke 

Vestby Hver uke Hver 4. uke 

Våler Annenhver uke Hver 4. uke 

 

På grunnlag av dette antas det i videre beregninger at restavfall tømmes hver uke, mens plast, papp/papir 

og glass/metall tømmes hver fjerde uke. Ved beregning av avfallsrom må det sjekkes om tømmehyppighet 

er endret.  
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Utregning 

Restavfall 

Antall dunker restavfall for små leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

80L
uke

	 ∗ antall	leiligheter ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
	 

 

Antall dunker restavfall for store leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

115L
uke

	 ∗ antall	leiligheter ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
	 

 

Eksempel, 12 store leiligheter, tømming hver uke: 

	
115	 ∗ 12 ∗ 1

660
	 = 1,2	dunker	a	660	L		 

 

 

Papiravfall 

Antall dunker papiravfall for små leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

25L
uke

	 ∗ antall	leiligheter ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
	 

 

Antall dunker papiravfall for store leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

30L
uke

	 ∗ antall	leiligheter ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
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Plast 

Mellomregning, mengde plastavfall per uke for store leiligheter: 

Mengde	plast	per	uke = �	

= 	
antall	personer	(2,5	 ∗ antall	leiligheter) ∗ mengde	plastavfall(

kg
innbygger

���	å�) ∗ 1000

(Antall	uker	i	et	år ∗ Volumvekt	av	plast	 �
kg
m3

�)
	 

� = 	
antall	personer	(2,5	 ∗ antall	leiligheter) ∗ 8,5	

kg
innbygger

���	å� ∗ 1000

(52 ∗ 50	 �
kg
m3�)

	 

 

Antall dunker plastavfall for store leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

� ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
	 

 

Eksempel, 12 store leiligheter, tømming hver uke: 

� = 	
2,5	 ∗ 12 ∗ 8,5 ∗ 1000

(52 ∗ 50)
= 98	L/uke	 

	
98 ∗ 4

660
	 = 0,6	dunker	a	660	L	 

 

For små leiligheter blir det tilsvarende, men antall personer = 1,5 * antall leiligheter.  
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Glass og metall 

Mellomregning, mengde glass/metallavfall per uke for store leiligheter: 

Mengde
glass

metall
per	uke = 	�	

= 	
antall	personer	(2,5	 ∗ antall	leiligheter) ∗ mengde	glass/metallavfall(

kg
innbygger

���	å�) ∗ 1000

(Antall	uker	i	et	år ∗ Volumvekt	av	plast	 �
kg
m3�)

	 

 

� = 	
antall	personer	(2,5	 ∗ antall	leiligheter) ∗ 13,5	

kg
innbygger

���	å� ∗ 1000

(52 ∗ 127,5	 �
kg
m3

�)
	 

Antall dunker glass/metallavfall for store leiligheter: 

Volum	per	tømming	(L)

Volum	på	dunk	(L)
	 = 	

� ∗ antall	uker	mellom	hver	tømming

Volum	på	dunk	(L)
	 

 

For små leiligheter blir det tilsvarende, men antall personer = 1,5 * antall leiligheter.  

  



 Side 45 
 

Plantegninger 
Figur viser eksempel på plantegning for stor boligblokk med 50 leiligheter (15 små og 35 store leiligheter).

 
 

Figur 1: Plantegning av avfallsrom for stor boligblogg med 15 små og 35 store leiligheter. R = restavfall, PP = papp og papir, P = 
plast, G = glass/metall og L = ledig kapasitet for evt. senere utvidelser.  
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Beregninger for stor boligblokk med 50 leiligheter, hvorav 15 er små og 35 er store: 

 

Avfallsmengde per 
uke 

    
Antall leiligheter Restavfall (L/uke) Papiravfall (L/uke) Plast (L/uke) Glass/metall (L/uke) 

(1/2-roms) 1200 375     

(3-roms) 4025 1050     

Sum (L/uke) 5225 1425 360 224 

    

     Avfallsmengde 
tømming 

    

Antall leiligheter 
Restavfall 
(L/tømming) 

Papiravfall 
(L/tømming) 

Plast 
(L/tømming) 

Glass/metall 
(L/tømming) 

15 (1/2-roms) 1200 1500     

35 (3-roms) 4025 4200     

Sum (L/tømming) 5225 5700 1438 896 

     

     Antall søppeldunker 
    Volum søppeldunk 

(L) 
Antall dunker 
restavfall 

Antall dunker 
papiravfall 

Antall dunker 
plast 

Antall dunker 
glass/metall 

660 7,9 8,6 2,2 1,4 

     Med hensyn til økte avfallsmengder i fremtiden: 
  Volum søppeldunk 

(L) 
Antall dunker 
restavfall 

Antall dunker 
papiravfall 

Antall dunker 
plast 

Antall dunker 
glass/metall 

660 8 10 4 2 
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Figur viser eksempel på plantegning for liten boligblokk (12 store leiligheter). 

 

Figur 2: Plantegning av avfallsrom for liten boligblogg med 12 store leiligheter. R = restavfall, PP = papp og papir, P = plast, G = 
glass/metall og L = ledig kapasitet for evt. senere utvidelser.  
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Beregninger for liten boligblokk med 12 store leiligheter. 

Avfallsmengde per uke 
   Antall leiligheter Restavfall (L/uke) Papiravfall (L/uke) Plast (L/uke) Glass/metall (L/uke) 

12 (3-roms) 1380 360     

Sum (L/uke)     98 61 

    

     Avfallsmengde tømming 
   

Antall leiligheter 
Restavfall 
(L/tømming) 

Papiravfall 
(L/tømming) 

Plast 
(L/tømming) 

Glass/metall 
(L/tømming) 

12 (3-roms) 1380 1440     

Sum (L/tømming) 1380 1440 392 244 

     

     Antall søppeldunker 
    Volum søppeldunk 

(L) 
Antall dunker 
restavfall 

Antall dunker 
papiravfall 

Antall dunker 
plast 

Antall dunker 
glass/metall 

660 2,1 2,2 0,6 0,4 

     Med hensyn til økte avfallsmengder i fremtiden: 
 Volum 

søppeldunk (L) 
Antall dunker 
restavfall 

Antall dunker 
papiravfall 

Antall dunker 
plast 

Antall dunker 
glass/metall 

660 3 3 2 1 
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