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LOKAL RENOVASJONSNORM FOR HIM- KOMMUNENE
Krav i forskriften
Denne normen er hjemlet i Renovasjonsforskrift for HIM kommunene. Innledningsvis trekkes
fram noen sentrale punkter fra forskriften med betydning for denne normen:

Abonnentens skal:
•
•
•
•
•
•

Benytte de beholderne som HIM har bestemt og på den måten som er bestemt.
Sørge for å plassere beholderne lett tilgjengelig ved veg på tømmedag for å lette
renovatørens arbeidsdag og sikre arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Sørge for renhold av beholdere og trilledunker for å hindre sjenerende lukt.
Ikke overfylle beholderen slik at lokket kan lukkes tett til for å hindre flygeavfall og tilgrising.
Sørge for å plassere beholdere slik at de ikke medfører ulempe, skade eller fare for nabo
eller omgivelser.
Sørge for at avfallet er sikret forsvarlig eller på foreskrevet måte før det legges oppi
beholderen for å unngå skader og forsøppling.

Kravene gjelder uavhengig av om abonnenten har egne beholdere eller disponerer disse i
fellesskap med andre.

Krav til kjøreveg
•
•
•

Vegstandarden der renovasjonsbilen kjører skal til enhver tid være god nok for slik
kjøring og ikke være farlig for renovatørene.
Om vinteren må veien være brøytet og om nødvendig strødd.
HIM godkjenner kjøreveg for renovasjonsbilen.

Fellesløsninger
For visse abonnentgrupper eller et nærmere fastlagt geografisk område kan HIM bestemme at
flere abonnenter skal ha felles beholdere/felles samleplass.

Krav ved regulering/planlegging av nye bolig-, hytte- og industrifelt
samt ved fradeling av tomt:
HIM`s renovatør benytter to- og treakslede renovasjonsbiler med lengde opp til 8,95 meter,
akselavstand 3,1 meter, akseltrykk 10 tonn og totalvekt opp til 26,5 tonn. Det er viktig at disse
forholdene tas hensyn til ved regulering/planlegging av nye utbyggingsområder.

Plankrav
1. Vegstandarden må være god nok til at vegen kan kjøres hele året.
2. Dersom vegen ikke kan eller skal kjøres, må det stilles krav om at abonnentene som
berøres har rett til å plassere egne- eller felles beholdere ved kjørbar veg.
3. Dersom det legges opp til renovering fra felles samleplass må det settes av et tilstrekkelig
areal til formålet.

Krav til tilkomstveg
•
•
•
•
•
•

Akseltrykk:
Max stigning:
Vegbredde:
Kurvatur/sving:
Overheng/høyde:
Snuplass:

10 tonn
10,0 %
5,0 m
4 m/8 m diameter (inner/ytterkurve)
3,5 m
minst 12,0 m fra vegkant og 4 m bredde, totalt 16 m.

Lokal renovasjonsnorm for HIM-kjøreveg og samleplass
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Se ellers vegnormalene fra Statens Vegvesen.
Når en kjører inn på et område må det enten være godkjent og skiltet snuplass eller mulighet for
å kjøre rundt uten å snu.
For private veger må HIM ha skriftlig bruksavtale med vegeier(e) for bl.a. å sikre tilstrekkelig
vedlikehold hele året (eget søknadsskjema). HIM skal holdes skadesløs for slitasje og evt.
skader på vegen som følge av kjøring med renovasjonsbilen.

Krav til oppstillingsplass for enkeltabonnent
Ved enkeltvis renovering benyttes det 140 liters beholdere til mat- rest- og papiravfall. Disse har
følgende ytre mål: høyde=117 cm, bredde= 50 cm og dybde =55 cm. I
byggetegningene/tomteplanen må oppstillingsplass for avfallsbeholdere tegnes inn ved
innkjørsel (max 5 meter fra veg). Dersom det ikke er mulig å plassere beholderne på egen
eiendom, må adressen få bruksrett til et tilstrekkelig areal ved kjøreveg.

Krav til opparbeidelse og dimensjonering avsamleplasser i nye boligprosjekter
•
•
•
•

•

•
•
•

Samleplassen skal være opparbeidet med støpt dekke.
Samleplassen skal bygges inn på minst tre sider. Minste høyde er 110 cm.
Samleplassen skal inneholde beholdere for restavfall, papiravfall og matavfall samt plass til
plastsorteringssekker.
Det skal benyttes plastcontainere på hjul med følgende standardstørrelser:
• 660 liter, rest- og papiravfall (høyde =121 cm, bredde =127 cm, dybde = 78cm)
• 370 liter, rest- og papiravfall (høyde = 107 cm, bredde =75 cm, dybde = 80 cm)
• 240 liter, rest- og papiravfall (høyde =107 cm, bredde =58 cm, dybde = 74 cm)
• 140 liter, matavfall (høyde = 117 cm, bredde = 50 cm, dybde = 55 cm)
Samleplassen må ha tilstrekkelig areal til å romme det antall containere som kreves for det
gitte antall brukere. I tilegg må det settes av plass til plastsorteringssekker. Det bør også
settes av noe ekstra areal til evnt. nye avfallsfraksjoner osv. Det regnes normalt 5
abonnenter per 660 l beholder (til papir- og restavfall) og ca 2 abonnenter per 140 l
matavfallsbeholder.
Samleplassen skal plasseres ved kjørbar vei, og være lett tilgjengelig for renovasjonsbilen
(se krav til tilkomstveg ovenfor). Dersom det er dør inn til samleplassen må denne være
minst 90 cm bred og uten dørkarm nede.
Det bør være ført fram vann til rengjøring av samleplassen, og samleplassen bør ha sluk.
Samleplassen bør ha tak.

Tilskuddsordning ved krav om samleplass i et etablert område:
Dersom abonnenter i et etablert (bolig)område pålegges å benytte felles samleplass kan det
søkes om støtte på inntil 1000 kr/abb. til opparbeiding, beplantning osv. Evt. tilskudd forutsetter
budsjettmessig dekning hos HIM. Tilskuddet utbetales i etterkant av positivt vedtak mot
dokumentasjon av faktiske utgifter. Slikt krav må fremsettes senest 6 måneder etter at tilskudd
ble gitt.
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Nedgravde avfallsløsninger
Dette er generelt renovasjonsordninger som krever spesialutstyr til innsamling i form av enkamret renovasjonsbil- eller containerbil med kran. Per nå har ikke HIM, eller HIM sin renovatør,
innsamlingsutstyr for slike renovasjonsløsninger og innsamlingsordningen er videre bundet opp
i kontrakt med eksisterende renovatør. Denne avtalen løper til 2016-2018.
I neste anbud vil imidlertid HIM stille krav om at renovatøren har, eller har tilgang til, slikt
innsamlingsutstyr. HIM vil således kunne tilby en slik henteordning tidligst fra januar 2016.
De praktiske detaljene rundt ordningen er ikke klarlagt, utover at det vil bli stilt de samme
kravene til sortering, at HIM skal godkjenne ordningen/typen og at utbygger må ta
investeringskostnaden. HIM jobber med mer detaljerte retningslinjer. Det vises for øvrig til
vedtak fattet av HIM sitt styre og representantskapet nedenfor:
1. «HIM stiller seg positive til innføring av en frivillig ordning for innsamling av avfall fra
nedgravde avfallsløsninger i HIM-området når forholdene ligger til rette for dette når det
gjelder avstand og volum.
Det forutsettes da følgende:
2. Ordningen kan tidligst tas i bruk etter utløp av gjeldende avtale med Reno-Norden AS,
dvs fra 01.01.16 eller 01.01.18. Datoen avhenger av om HIM benytter opsjonsår knyttet
til kontrakten.
3. Alle kostnader forbundet med utbygging tas av utbygger/bestiller.
4. Brukerne er ansvarlig for drift og vedlikehold, herunder nødvendig renhold.
5. Brukerne belastes for alle ekstrakostnadene ordningen måtte medføre. Dvs. at det
innføres en egen sats i gebyrregulativet for abonnenter som har nedgravde
avfallsløsninger.
6. Det skal bare tilrettelegges for nedgravde avfallsløsninger i blokk-/tett-bebyggelse der
det er mange brukere (flere enn 15).
7. Max gangavstand fra inngangsdør til samleplassen skal være 75-100 meter.
8. HIM kan utarbeide retningslinjer iht. lokal avfallsforskrift og skal godkjenne alle anlegg. I
hht avfallsforskriften § 10 og 11 skal abonnentene benytte de containere/beholdere som
HIM bestemmer.»

Krav ved søknad om ny kjøreveg (rute)
Ved krav/ønske om å forlenge rutene langs etablert veg gjelder følgende:
• Minste netto vegbredde må være 3,3 meter. Vegskulder skal i tilegg ha tilstrekkelig bredde
for trygg vegavslutning. Fra vegskulder skal det være minst 0,5 meter til sidehinder. Trær og
busker bør fjernes i en avstand av 1,5 meter og ikke representere fare ved kjøring eller
kunne berøre bilen.
• Bæreevnen på veg og evt bruer må vurderes i forhold til renovasjonsbilens akseltrykk,
totalvekt og kjørefrekvens, og kunne tåle belastningen over tid.
• Ved vurdering av nye kjøreveger må dette representere en vesentlig nytte for dem det
gjelder. Det må derfor dreie seg om en strekning på minst 200 meter og max 5 km.
Strekningen må ha 4 eller flere abonnenter.
• For private veger må HIM ha skriftlig bruksavtale med vegeier(e) for bl.a. å sikre tilstrekkelig
vedlikehold hele året (eget søknadsskjema). HIM skal holdes skadesløs for slitasje og evt.
skader på vegen som følge av kjøring med renovasjonsbilen.
• HIM kan likevel på fritt grunnlag vurdere om en ny veg eller rute skal kjøres, jf forskriften.
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