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Forord 

Teknologiske løsninger i avfallsinfrastrukturen tas i bruk i stadig økende omfang rundt om i landet, 
i denne sammenhengen tenkes spesielt på nedgravde avfallsløsninger som undergrunncontainere 
og avfallssug. Med denne utviklingen følger et behov i kommunene for å innføre retningslinjer som 
skaper forutsigbarhet i planleggingen og til tekniske krav og ansvarsforhold mellom aktører bla i 
forhold til vedlikehold, eierskap og finansiering. Flere kommuner har allerede laget lokale renova-
sjonstekniske veiledere. Etter hvert som flere kommuner tar i bruk nye tekniske løsninger kommer 
det et behov for å standardisere løsningene og kravene til teknologien og leverandørene av denne.  
 
Formålet med denne rapporten har vært å få oversikt over alle veiledere og retningslinjer som 
finnes ute i kommunene med sikte på i neste fase å lage en nasjonal norm for nedgravde løsninger 
basert på disse. Rapporten gir en anbefaling på hva enn nasjonal norm for nedgravde løsninger 
bør inneholde. En nasjonal norm for avfallsinfrastruktur skal forenkle og strømlinje forme arbeidet 
for alle parter som går i gang med å planlegge eller bygge nye renovasjonstekniske løsninger. Det 
vil senke terskelen for byer/ kommuner til å starte planleggingen/ ta i bruk moderne og effektive 
renovasjonstekniske løsninger. I dette prosjektet avgrenses arbeidet til å samle sammen eksiste-
rende veiledermateriell og finne områder som er uavklarte eller motstridende, for senere arbeider/ 
fortsettelse. Utarbeidelsen av en nasjonal norm inngår ikke i dette prosjektet. 
 
Arbeidet er utført av Rambøll AS. En prosjektgruppe bestående av Grethe Olsbye (Sirkula IKS), 
Brage Hertzenberg-Nafstad (Trondheim kommune), Christian Lundén (Oslo kommune Renova-
sjonsetaten), Sjur Atle Aarsand (BIR Privat AS) og Roy Ulvang (Avfall Norge) har gitt innspill i 
arbeidet.  
 
Arbeidet har vært finansiert i sin helhet gjennom Avfall Norges FoU-midler. Styringsgruppe har 
vært Avfall Norges faggruppe for kommunalt ansvar & anskaffelser. 
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Innledning  

Vi ser stadig mer bruk av nedgravde avfallsløsninger i Norge. Nedgravde avfallsløsninger har 
mange fordeler i forhold til oppsamling og innsamling av avfall, blant annet i forhold til este-
tikk, lukt, universell utforming, brann og logistikk. I takt med økt bruk av nedgravde løsninger 
er det i kommunene og avfallsselskapene utviklet ulike normer, retningslinjer, veiledere og 
sjekklister innenfor området. Innenfor Vann og avløpsbransjen har det i mange år vært en fel-
les norm for vann- og avløpsløsninger, med lokale tilpasninger. Alle normene er samlet på en 
felles nettside, og er bygd opp på samme måte.  
 
Rambøll har fått i oppgave å gjennomgå dagens normer, retningslinjer, sjekklister mm. for 
nedgravde avfallsløsninger for blant annet å vurdere likheter og forskjeller, fordeler og ulemper 
ved ulike bestemmelser. I den forbindelse er det innsamlet normer, veileder, sjekklister med 
mer fra Avfall Norges medlemmer. Basert på en gjennomgang av disse er det utarbeidet en 
anbefaling for hva en nasjonalveileder/ norm på området bør inneholde. 
 
I de følgende kapitlene presenteres et utvalg fra innsamlede normer, veiledninger, sjekklister, 
tegninger med mer fra interkommunale selskaper og kommuner. Utvalget er sammensatt slik 
at det viser bredden i veiledningene og normenes bestemmelser, og det viser et bilde av hvilke 
områder der i dag finnes praksis. Det er i liten grad innsamlet informasjon om erfaringer med 
bestemmelsene. I tillegg er det lagt inn erfaringer med bruk av Plan og bygningsloven som 
hjemmel for utvikling av avfallssystemet i kommunen. Dette vedrører krav om etablering, eier-
skap og finansiering. 
 
 Med bakgrunn i dette beskrives avslutningsvis hvordan en nasjonal veileder bør utformes.  
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Eksisterende retningslinjer, normer, sjekklister o.l. 

Det er samlet inn en rekke retningslinjer, normer, sjekklister og veiledere. Dokumentene er en-
ten hentet ut fra kommunene og avfallsselskapenes nettsider eller sendt inn etter henvendelse 
fra Avfall Norge til sine medlemmer. Tabell 1 viser en oversikt over innsamlede dokumenter, 
dette er nødvendigvis ikke alle relevante dokumenter som er laget, men de dokumentene vi 
har tilgjengelig for vurdering i prosjektet. Forskrifter er ikke inkludert. 
 

 
 Avfallssel-
skap/kommune Norm Retningslinjer Sjekkliste Veileder Årstall 
Fosen renovasjon   x (nedgravde)      2014 
Innherred 
 renovasjon   x (nedgravde)     2014 
RIG   x (nedgravde)     2012 

Vesar   x (alt) 
x (I ret-
ningslinjer)   2015 

Vesar   x (nedgravde)     2008 
RfD   x (alt) x   2014 
Avfall sør x (alt)       2013 
BIR     x x   
Movar x (alt)   x   2013 
Asker kommune    x (alt)      2016 
Bærum kommune   x (nedgravde)     2016 
Bærum kommune   x (avfallsug)     2004 
Arendal, Froland, 
Grimstad   x (nedgravde)     2013 
Kongsberg   x (nedgravde)     2013 
Stavanger x   x (I norm)   2009 

Fredrikstad       

x (gene-
relt + 
ned-
gravde) 2016 

Trondheim 

x (ned-
gravde 
og av-
falls-
sug)   

x (vet ren-
holdsverket 
har)   2014 

Innherred Renova-
sjon IKS  X (nedgravde)   2014 
HIAS/ Sirkula  X (nedgravde)   2015 
Agder renovasjon 
IKS  X (nedgravde)   2016 

BossNett As 

X (av-
falls-
sug)     

Tabell 1: Oversikt over retningslinjer, normer, sjekklister og veiledere. 
 
Dokumentene er bygd opp på ulike måter og det er stor forskjell på hva som er inkludert i do-
kumentene, men tema som går igjen er: 
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• Lover og forskrifter 
• Forholdet til plan og byggesak 
• Beskrivelse av løsninger – tekniske krav 
• Kostnader 
• Organisering 
 
I noen kommuner og for noen avfallsselskap har det vært naturlig å kun inkludere nedgravde 
kontainere, siden avfallssug på grunn av befolkningsgrunnlag, kostnader eller andre forhold ik-
ke er aktuelt.   

Generelle krav og retningslinjer 

Det er en rekke generelle tema som er viktige for både nedgravde kontainere og avfallssug, 
blant annet vedrørende hjemmel, kostnadsfordeling, dimensjonering med mer. Disse temaene 
blir behandlet i større eller mindre grad i de ulike dokumentene. I dette kapitlet belyses disse 
og der vises utdrag og eksempler på ulike bestemmelser. 
 
1.1 Hjemmelsgrunnlag 
Det er svært mange av dokumentene som har inkludert hjemmelsgrunnlaget for dokumentet. 
Det vises da til Forurensningsloven og/eller lokal forskrift for husholdningsavfall.  
 
1.2 Forholdet til plan og byggesak 
Forholdet til plan- og bygningssak er tema i mange av dokumentene. Det er også enkelte do-
kumenter som har sjekklister for hva som skal kontrolleres/leveres på plannivå og hva som 
skal kontrolleres/leveres på byggesaksnivå. Sjekklistene retter seg både mot saksbehandlere 
og kunder.  
 
Enkelte kommuner viser til at det allerede på arealplan- og reguleringsplannivå kan gis gene-
relle og overordnede krav til renovasjonsløsning.  
 
 

Avfallsselskap/Kommune: MOVAR  

Sitat:  

Til kommuneplanens arealdel fastsettes det ofte retningslinjer for den videre planleggingen. Ge-
nerelle og overordnede krav til renovasjonsløsningen kan derfor allerede fastsettes på kommune-
plannivå. Kommunen kan derfor, i retningslinjer til kommuneplanen, fastsette at renovasjonsløs-
ningene ved bygging og ombygging av boliger og fritidsboliger, skal være i samsvar med gjel-
dende renovasjonsforskrifter og renovasjonsteknisk avfallsnorm. 

 
 
Det er ikke funnet veiledere som beskriver prosessen rundt dette, det ser ut som at dette løses 
ad hoc i interne prosesser.  
 

Avfallsselskap/Kommune: Avfall sør 

Sitat:  

En del sentral forhold skal primært avklares i forbindelse med reguleringsplan. Dette er bl.a. lo-
kalisering av oppstillingsplass og hentested og kjørbar vei. 

 
Flere dokumenter har krav om godkjenning av avfallsplan. I Trondheim kommune skal f.eks. 
alle tiltak som gjelder nedgravde avfallsløsninger teknisk godkjennes av Eierskapsenheten i 
Trondheim kommune.  
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1.2.1 Utbyggingsavtaler og anleggsbidrag 
I henhold til plan og bygningsloven, kan det settes krav om miljøtiltak i reguleringsplanen, her-
under avfallsinnsamling. Dette åpner for at kommunen kan gi føringer for hvordan avfallssinn-
samling skal gjennomføres i et område. Dette åpner igjen for at utbygger kan pålegges et an-
svar for utbyggingen i form av utbyggingsavtaler jf. kapitel 17 i plan om bygningsloven.   
 
Tilsvarende kan det med samme hjemmel stilles krav til støy, støv og miljø i områdene. Dette 
er tilfellet i Stavanger kommune hvor man i reguleringsplanen har streng regulering av avfalls-
innsamlingen i sentrum som betyr at vanlige renovasjonskjøretøy ikke kan ferdes inne i sen-
trum. I realiteten betyr dette at avfallsbesittere må benytte den tjenesten kommunen har etab-
lert. 
 
Det er mulig å øremerke arealer med arealformål avfallssug (kode 2150)7. Både rørgater, ned-
kast- og dokkingpunkt, terminaler og oppsamlingsenheter under bakken kan omfattes av den-
ne koden.  
 
Det er en akseptert praksis i alle større byer i Norge at utbyggere i nye områder, som mini-
mum, må bekoste nedgravde beholdere som avfallsløsning i tettbebygde strøk. Innslagspunk-
tet for en slik løsning, og hvorvidt dette er en skrevet regel, varierer fra by til by.  
 
Ved nybygging – altså i utbyggings- og byomformingsområder – kan kommunen kreve at be-
stemmelser i reguleringsplanen realiseres ved utbyggingen. Dette vil typisk kunne gjøres gjen-
nom en utbyggingsavtale (Utredning av ordninger for finansiering og eierskap av nedgravde 
løsninger (KPMG 2011). 
   
Utbyggingsavtaler regulerer utbygging av et konkret område, der kommunen i samarbeid med 
en eller flere private aktører gjennomfører utbygging av den offentlige infrastrukturen innenfor 
rammen av en kommunal arealplan, det vil si kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan. Utbyggingsavtalen regulerer byggingen av den offentlige infrastrukturen som 
er nødvendig for at en utbygger skal få bygge ut et område. Den offentlige infrastrukturen kan 
deles i teknisk infrastruktur og sosial infrastruktur. Med teknisk infrastruktur menes blant annet 
veg, fortau og anlegg for vann og avløp, samt offentlige friområder og avfallsanlegg. En utbyg-
gingsavtale kan omfatte at utbygger skal bygge ut den tekniske infrastrukturen for et område, 
men ikke den lovpålagte sosiale infrastrukturen. 
 
Bruk av utbyggingsavtaler må gjøres i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser i kapit-
tel 17 om utbyggingsavtaler. Herav fremgår at kostnader som belastes utbygger må stå i for-
hold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 
 
I en vanlig utbyggingsavtale er utbyggeren er ansvarlig for utbyggingen av et område, og 
kommunen har ikke noe ansvar utover å overta de offentlige infrastrukturanlegg som bygges 
etter at disse står ferdige. Anleggene overdras til kommunen vederlagsfritt. Dette medfører at 
anleggene må anskaffes i henhold til lov om offentlig anskaffelser også selv om kommunen ik-
ke er byggherre.  
 
Alternativet til en vanlig utbyggingsavtale er at man bruker anleggsbidragsmodellen. Da er 
kommunen byggherre for de offentlige anleggene og inngår avtale med entreprenør om byg-
gingen. Anleggsbidragsmodellen innebærer at kommunen får et kontraktsforhold til entrepre-
nør. Ved bruken av anleggsbidragsmodellen er kommunen tiltakshaver og anskaffer anleggene 
selv. Kommunen kan som en følge av ordningen med momskompensasjon trekke fra merverdi-
avgiften for de offentlige anleggene. Utbygger dekker de kostnader kommunen pådrar seg 
ovenfor entreprenør i form av et anleggsbidrag. For å dekke kommunens utgifter med admini-
strering av anleggsbidragsmodellen, må utbygger i tillegg til anleggsbidraget betale et admini-
strasjonsgebyr. Gjennom denne ordningen vil utbygger få en fordel ved å få refusjon for mer-
verdiavgift for de offentlige anleggene. Da kommunen inntar rollen som byggherre medfølger 
en rekke bestemmelser iht. byggherreforskriften som gjør kommunen ansvarlig på flere områ-
der enn ved den vanlige utbyggingsmodellen. Dette vedrører ansvar for at prosjekteringen er 
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korrekt iht. TEK10 og ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under planlegging og utførelse 
av anlegget. Det er særdeles viktig at dette følges opp underveis. 

 
 
1.3 Fordeling av kostnader ansvar og eierskap 

 
Nedgravde beholdere kan i prinsippet finansierefinansieres på 3 ulike måter:  
 
1. Full kommunal finansiering.  
2. Delt kommunal/privat finansiering.  
3. Full privat finansiering (husholdning eller kommersiell aktør).  
 
Under hver av disse hovedgruppene ser man flere ulike varianter. Man kunne også tenke seg 
andre finansieringsløsninger, som OPS-avtaler (offentlig- privat samarbeid), men dette anses 
som urealistisk for nedgravde beholdere. 
 
For kommunal finansiering kan man tenke seg to ulike finansieringskilder – enten at kommunen 
inkluderer tiltakene over sitt investeringsbudsjett og henfører årlige finanskostnader til selvkost, 
eller ved at man helt eller delvis finansierer via stønader gjennom bykassemidler. Tabell 1 viser 
mulig løsninger. 
 
Nr. Finansieringsmodell 
1a Full kommunal finansiering, selvkost 
1b Full kommunal finansiering, bykasse 
2a Delt kommunal/privat finansiering, selvkost 
2b Delt kommunal/privat finansiering, bykasse 
2c Delt kommunal/privat finansiering, bykasse og selvkost 
3a Full privat finansiering 

Tabell 2: Mulige finansiering 

 
1.3.1 Eierskap  

Det finnes i prinsippet tre modeller for eierskap: 
 
4. Fullt kommunalt eierskap 
5. Delt eierskap 
6. Fullt privat eierskap 
 

1.3.2 Fullt kommunalt eierskap 
Dette er modellen som blant annet brukes i Sandnes. Kommunen vil i dette tilfelle overta 
eierskap til både betongskall og innerbeholder. Dette er kun mulig hvis finansiering ikke er gjort 
med bykassemidler. Det er ikke kjent at det finnes andre varianter av denne modellen, enn at 
overføring av eierskap skjer vederlagsfritt. 
 
I prinsippet skal en overføring av eierskap i privat grunn følges opp av en grunneieravtale, 
eventuelt med tinglysning av tilkomstrett osv. Fra Stavanger og Trondheim vet vi at dette ikke 
alltid utføres i praksis, og det meldes heller ikke om utfordringer knyttet til dette.  
  
Dersom kommunen står som eier av hele anlegget, må den også innstille seg på å ha ansvaret 
for å vedlikeholde og eventuelt fornye løsningen. 
 
Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til vederlagsfritt å overta eierskap for anlegg 
som er helt eller delvis finansiert via stønad fra bykassen. Dette vil kunne betraktes som en 
subsidiering av selvkost, hvilket er i strid med forurensingslovens § 34 og bestemmelse om at 
avfallsprodusent skal betale samlet kostnad for håndtering og bortskaffelse av avfallet.  
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Hvis kommunens eierskapspolitikk endres i etterkant av en slik stønadsordning, kan det allikevel 
være muligheter for å overta eierskapet. Hvor grenselinjene går, er ikke vurdert i detalj i denne 
utredningen. 
 

1.3.3 Delt eierskap 
Deling av eierskap gjøres i all hovedsak ved at grunneier står som eier av betongskall og at 
kommunen står som eier av innerbeholder. Dette er gjeldende praksis i Stavanger. Det 
forutsettes at løsningen som kommunen tar eierskap til, ikke har vært finansiert via stønader fra 
bykassen. Det vil si at stønad må gis spesifikt til den delen som forblir i privat eie, f.eks. 
betongskallet.  
 
Dersom innerbeholder er finansiert over selvkost, er det en forutsetning at kommunen også må 
ha eierskap til denne.  
 
Dersom kommunen står som eier av deler av anlegget, må den også innstille seg på å ha 
ansvaret for å vedlikeholde og eventuelt fornye denne delen av løsningen. 
 

1.3.4 Fullt privat eierskap 
Dette innebærer at samlet løsning forblir privat og er kun mulig i situasjoner hvor anlegget ikke 
er finansiert over selvkost. Dette er dagens praksis i Oslo. Det vil være opp til den private eier å 
vedlikeholde løsningen og eventuelt fornye systemet. 
 

1.4 Finansiering og eierskap  
1.4.1 Full kommunal finansiering, selvkost 

I denne modellen tas alle kostnader over etatens investeringsmidler og finanskostnader henføres 
til selvkost. Investeringen må tilbakebetales via gebyrer.  
 
Dette er den investeringsmodellen som er brukt i enkelte av Stavangers sentrumsområder. Her 
har man argumentert med at overflate-løsninger utgjør en brannfare i tett trehusbebyggelse eller 
det gjøres av andre vernehensyn. Andre mulige argumenter kan være smittefare, estetikk, 
brann- og miljøkrav, lukt, arbeidsmiljø for renovasjonsarbeider, eller at det av andre årsaker er 
et ønsket byutviklingsgrep. Ved å fatte en slik beslutning har ikke lengre abonnenter i etablerte 
bystrøk tilgang til standard overflatebeholdere som kommunen er ansvarlig for. Det er mulig å 
dele kommunen inn i soner, med differensierte løsninger. 
 
I praksis oppgraderes den nedgravde beholderen fra «alternativ» til «standard» løsning i disse 
områdene, og kommunen blir ansvarlig for å gi husholdningene tilgang på disse (løsningen 
defineres inn i selvkost). Kommunen har ikke i avfallsforskriften for kommunen eller 
forurensningsloven hjemmel til hverken å tvinge husholdningene til å finansiere eller stille privat 
grunn til disposisjon. En løsning på dette kan være at kommunen selv må finansiere og plassere 
beholderne i offentlig grunn, der grunneienegrunneierne ikke frivillig inngår en avtale om bruk av 
privat grunn til formålet.  
 
I dette prinsippet tar kommunen ansvar for alle sider av et slikt tiltak. Dette er aktuelt dersom 
man ønsker høyt tempo i utbygging av nedgravde beholdere eller man på grunn av brannvern 
eller andre hensyn ønsker å innføre denne løsningen i et geografisk avgrenset område. Dette er 
gjort i enkelte sentrumsområder i Stavanger. For å innføre et slikt prinsipp, må nedgravde 
beholder innarbeides i kommunens renovasjonsforskrift som standardløsning, og ikke som en 
alternativ løsning som tilfellet er i dag.  
 
For å prioritere kommunale investeringsmidler dit behovet er størst, kan det være nødvendig å 
dele byen inn i soner:  
 
• Sone type 1: Nedgravde beholdere er standard løsninger. Mobilt/stasjonært avfallssug er 

alternativ løsning. 
Soner type 2: Overflatebeholdere er standard løsning. Mobilt/stasjonært og nedgravd beholdere 
er alternativ løsning 
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1.4.2 Full kommunal finansiering, bykasse 
Så lenge den nedgravde beholderen defineres som en «alternativ løsning» og dermed ligger 
utenfor det kommunale ansvaret for avfallshåndtering, kan kommunen velge å prioritere 
investeringer på dette området på linje med andre tiltak.  
 
Når den nedgravde beholderen er definert å ligge utenfor selvkost, rammes 
husholdningsabonnenten ikke av bestemmelsen om at abonnenten skal betale for alle 
kostnadene forbundet med håndtering av avfallet. Dermed kan kommunen gi stønad til 
husholdninger som ønsker å etablere dette. Som beskrevet, må anlegg som finansieres slik i 
utgangspunktet forbli i privat eie og med privat vedlikeholdsansvar.  
 
Investeringer med midler fra bykassen kan ikke kreves tilbakebetalt over renovasjonsgebyret. 
 

1.4.3 Delt kommunal/privat finansiering 
Den vanligste måten å dele finansieringen på, er ved at kommunal eller interkommunal enhet 
med ansvar for husholdningsavfall stiller innerbeholdere til disposisjon på samme måte som med 
overflatebeholdere. Dette krever at innerbeholderne er definert som en del av det kommunale 
ansvarsområdet, og må dermed gjøres gjeldende for hele kommunen, eller forhåndsdefinerte 
soner. Betongskall blir da definert på samme måte som standplass for overflatebeholdere, og 
forblir et privat ansvar. 
 
Man kan også tenke seg at betongskallet defineres inn i kommunalt ansvarsområde og dermed 
finansieres av kommunen (graving finansieres privat). I så fall bør plasseringen i privat grunn 
avtalefestes med grunneier og eventuelt tinglyses. Det kan også tenkes andre delinger, men 
disse virker mer kunstige og omtales derfor ikke. 
 
Delvis kommunal finansiering (selvkost), delvis privat finansiering (uten stønad) med kommunalt 
innebærer at kommunen tar deler av investeringskostnaden og senere henter denne inn gjennom 
renovasjonsgebyrer. Den mest realistiske delingen er at innerbeholder finansieres over selvkost, 
mens gravearbeider og utvendig betongskall finansieres privat. Kommunen overtar løsningen 
vederlagsfritt og er ansvarlig for drift og fornyelse. Fordelen med dette vil være at de har god 
kontroll over vedlikeholdsstandard og kan sikre seg mot driftsforstyrrelser. 
 
Delvis kommunal finansiering (selvkost), delvis privat finansiering (med stønad) og delt eierskap 
vil gi reduserte initiale kostnader for husholdningene, i og med at kommunen vil sørge for 
innerbeholder over selvkost og samtidig gi en rund sum fra bykassen i støtte for gravearbeider 
og betongskall. Prinsippet forutsetter frivillig overgang, privat eierskap/vedlikeholdsansvar for 
betongskall og kommunalt eierskap for innerbeholder. 
 
Den store fordelen vil være at reduserte private investeringskostnader kan gi høyt tempo på 
etablering, avhengig av hvor stor gebyrøkning som må til for å dekke finansieringskostnadene for 
selvkost. Ulempen er at kommunen må ta store investeringer på kort tid, dersom man ikke 
innfører dette trinnvis eller setter inn andre tiltak for å regulere etableringstakten. 
 

1.4.4 Delt kommunal/privat finansiering, bykasse 
Dersom tiltaket som skal finansieres, ikke befinner seg innenfor rammene for selvkost, må det 
finansieres privat, og bør være frivillig. Eventuelt kan det støttes fra bykassen. Den mest aktuelle 
varianten av delt finansiering med midler fra bykasse, er at det settes opp et fond for nedgravde 
løsninger som private husholdninger kan søke om stønad fra. Modellen ville hatt mange 
likhetstrekk med Enovas tilskuddsordning for energitiltak i boliger. Stønad fra bykassen kan i 
prinsippet strekkes helt opp til 100 % av investeringsbehov. 
 

1.4.5 Delt kommunal/privat finansiering, bykasse og selvkost 
Dersom man definerer betongskall som et privat ansvar, utenfor selvkost, og stålbeholder som et 
kommunalt ansvar innenfor selvkost, kan man delfinansiere både via bykasse og selvkostmidler. 
Innerbeholder håndteres da på samme måte som overflatebeholdere. Graving/betongskall 
sidestilles med en standplass for overflatebeholdere og kan støttes av bykassemidler, så lenge de 
forblir i privat eie.  
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1.4.6 Full privat finansiering 

Dette er modellen som er gjeldende i Oslo i dag, og den som er mest vanlig i Stavanger og 
Trondheim. I en modell med full privat finansiering, må kommunen støtte seg på andre 
virkemidler for å få til en overgang fra overflatebeholdere til nedgravde løsninger. I 
utbyggingsområder er dette forholdsvis enkelt, da løsningen kan kreves gjennom 
reguleringsbestemmelser. I eksisterende områder er man avhengig av frivillige ordninger for å få 
dette til. Eierskapet kan være enten privat eller kommunalt. 
 
Ved kommunalt eierskap forutsettes at privat aktør finansier alt og at kommunen overtar hele 
løsningen vederlagsfritt. Dette er prinsippet som anvendes i Sandnes i dag. I praksis er det også 
gjeldende i Stavanger, da man historisk har tatt vedlikeholdsansvar også for betongskall (uten at 
formell overtakelse har skjedd). 
 
Man kan også finne en variant med delt eierskap til den private finansieringen. Kommunen over-
tar eierskap til innerbeholder, sikrer seg kontroll over vedlikeholdsstandard på den viktigste delen 
i forhold til en stabil drift, samtidig som kommunen sparer seg for investeringsbyrde og ansvar 
for deler som er forankret i privat grunn. Dette gir lite administrasjon av avtaler. Prinsippet kan 
brukes likt for utbyggingsområder og i etablerte strøk. 
 
Stønad fra bykasse og privat eierskap krever at løsningen fortsatt må defineres som en alternativ 
løsning i kommunens avfallsforskrift og at abonnentene innfører dette som en frivillig løsning.  
 
For å sikre ensartet kvalitet og teknisk utforming av løsningene, må det stilles krav før løsning 
kan aksepteres og stønad kan utbetales. Dette kan for eksempel gjøres via krav om teknisk god-
kjenning i henhold til renovasjonsnorm. 
 
Privat finansiering og privat eierskap er praksis for alternative avfallsløsninger i blant annet Oslo i 
dag. Det gir stor frihet for den enkelte gruppe av husholdninger, men kan samtidig gi kommunen 
noen utfordringer ved at de har mindre kontroll på løsningens beskaffenhet. Mye av dette kan 
avbøtes med gode tekniske normer og retningslinjer for etablering av beholderne. 
 
Prinsippet kan tenkes brukt både for etablerte strøk og utbyggingsområder. Modellen minimerer 
kommunens administrasjonsbehov. 
 
Tabellen under oppsummer ulike praksis i Norge. 
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Drift/vdl/fornyelse 
ytterbeholder 

Kommunal 
Privat 

Privat 
Drift/vdl/fornyelse 
innerbeholder Kommunal 
Eierskap ytterbe-
holder 

Kommunal 
Privat 

Privat 
Eierskap innerbe-
holder Kommunal 
Finansiering ytter-
beholder 

Kommunal 
(etat) 

Privat 

Privat 

Privat m/ 
tilskudd Privat 

Privat Privat m/ til-
skudd Privat 

Finansiering inner-
beholder 

Kom
mu-
nal 

(etat) 

Kommu-
nal (etat) 

Kom
munal 
(etat) 

Mulig bruksområde 

"Tvungen 
ordning" 
etablert 

strøk 

Frivil-
lig 

ord-
ning 
etab-
lert 

strøk 

Frivillig 
ordning 
etablert 

strøk.  
Utbyg-
gings-

område 

Frivillig ordning 
etablert strøk 

Frivillig 
ordning 
etablert 

strøk. 
Utbyg-

gingsom-
råder 

Frivillig ordning 
etablert strøk 

 Frivillig ord-
ning etablert 

strøk. 
Utbyggingsom-

råder 

Hvor brukt Stavanger 
sentrum 

Ikke 
iden-
tifi-
sert 

Sand-
nes 

Ikke 
identifi-

sert 

Ikke 
iden-
tifi-
sert 

Trondheim 
og Stav-

anger or-
dinær 

Follo REN Oslo 

Tabell 3: Mulige modeller for eierskap, finansiering og drift/ vedlikehold 

 
1.4.7 Tilknyttingsavgift 

En tilknytningsavgift vil være å anse som et anleggsbidrag hvis PBLs bestemmelser skal anven-
des. En tolkningsuttalelse fra KMD pr 01.08.2014 vedrørende dette er bakgrunnen for vår be-
svarelse av spørsmålet. Departementet behandler her et krav om bidrag for at kommunen skal 
bygge ut et veikryss i forbindelse med oppføring av nytt boligområde. Det vises til at anleggs-
bidrag vanligvis er en betegnelse på avtalte bidrag fra private utbyggere til kommunen, for å 
dekke hele eller deler av kommunens utgifter til etablering av infrastruktur. En utbyggingsavta-
le om å betale «tilknytningsavgift», vil ha samme formål som «anleggsbidrag». Departementet 
viser til at «forutsatt at reglene i plan- og bygningsloven følges, er det ikke i seg selv ulovlig å 
inngå avtale om anleggsbidrag». 
 
Kostnadene som belastes utbygger etter avtale skal etter plan- og bygningsloven §17-3 stå i 
for-hold til «den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen». Kommunen vil ha en 
plikt til å sørge for at infrastrukturen anlegges. En tilknytningsavgift må være begrenset til det 
som etter plan- og bygningsloven er «nødvendig og forholdsmessig». Det er også et vilkår at 
tilknytningsavgiften ikke dekker et tiltak som kommunen samtidig får finansiert på annen må-
te, f.eks. gjennom gebyrer. Det må altså være et klart grensesnitt mellom det som kan finan-
sieres over avfallsgebyrer og det som kan finansieres gjennom tilknytningsavgiften. Et eksem-
pel kan være at terminal finansieres via selvkost og at kostnader forbundet med etablering av 
rørnett og innkast dekkes via tilknytningsavgift. 
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1.5 Valg av løsning/dimensjonering 
 
Det er stor forskjell på hvordan det legges opp til valg av løsninger. I enkelte kommuner hvor 
avfallsbeholdere er standard løsning, er det søknadsplikt dersom man ønsker nedgravde av-
fallsløsninger, mens det i andre kommuner er krav til nedgravde løsninger dersom det regule-
res for mer en et visst antall boliger. Dette vil blant annet være avhengig av størrelse på kom-
munen som planene gjelder for, men også hvilken avfallsstrategi som er valgt i de ulike selska-
pene/kommunene. Flere avfallsselskap/kommuner har anbefalinger på avfallsløsninger ut fra 
antall boenheter. 
 

Avfallsselskap/Kommune: Avfall sør 

Sitat: 

Helt nedgravd container kan i Kristiansandsregionen benyttes som løsning for høy- og lav-
blokk, rekkehus, større næringsbygg, sentrumsområder, fritidsbebyggelse mm. Løsningen 
kan benyttes for fellesløsninger fra ca. 35 boenheter. De som ønsker å benytte nedgravde 
løsninger må søke Avfall Sør om samtykke i forkant.  

 
 

Avfallsselskap/Kommune: MOVAR 

Sitat: 

I tabellen er det gitt en veiledning til valg av renovasjonsløsning. Tabellen er kun av veile-
dende 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 forholde-
ne på stedet. 

 
 
MOVARs retningslinjer for valg av oppsamlingsløsning vises i Figur 1. 
 

 

Figur 1: Veiledning for valg av løsninger, MOVAR 

 

Avfallsselskap/Kommune: Sirkular 

Sitat: 

Det er et minimum antall boenheter som kreves for å kunne benytte nedgravde løsninger. 
Det kreves et minimum av 15 boenheter som skal knytte seg til et returpunkt for å få god-
kjent søknad. Dette er grunnet at tilskuddet er beregnet på sparte driftskostnader ved bruk 
av fellesløsning. 
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Avfallsselskap/Kommune: Trondheim kommune 

Sitat: 

Ved nybygging og rehabilitering av flere borettslag eller boområder som ligger nær hverandre, 
kan kommunen bestemme at det skal være stasjonært avfallssugeanlegg selv om områdene 
hver for seg ikke fyller kravet til antall boenheter. 

 
Som hovedregel gjelder følgende veiledning i Trondheim kommune: 
 

  

Figur 2: Veiledning for valg av løsninger, Trondheim kommune 

I forhold til MOVAR sine retningslinjer avviker kravene beskrevet i Trondheim kommune sin vei-
leder. Det er likevel enighet om når større oppsamlingsenheter kan ta over for mindre, og når 
det er hensiktsmessig med stasjonært avfallssug.  
 
BIR benytter følgende dimensjoneringsgrunnlag for husholdninger: 
 

Avfallstyper  Avfallsmengde (liter) 
per boenhet  Henting/Tømming 

Restavfall min. 100 1/uke 

Papp, papir, drik-
kekartong 

min. 140 1/måned 

Plastemballasje min. 160 1/måned 

Glass- og metall-
emballasje* 

min. 10 1/måned 

* Kan ikke håndteres i en rørbasert avfallsløsning. Det må avsettes areal til egen moderne løsning for glass- og metallemballasje. 
Glass- og metallemballasje skal ikke komprimeres. 

Tabell 4: Avfall fra husholdninger 

 
I tillegg skal det tas høyde for at Avfallsmengde øker 1,5% per  år frem til 2035. (Basisår 

2014) 
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Trondheim kommune oppgir følgende mengder for kommunalt næringsavfall: 
 

 
Figur 3: Kommunalt næringsavfall 

 
1.6 Avstand til nedkast 
Mange av dokumentene har krav eller anbefalinger om avstand til nedkast. De ser ut som det 
er forholdsvis stor enighet om at avstand fra ytterdør ikke bør være lengre enn 50 meter og ik-
ke skal overstige 100 meter. Noen har godkjente avstander opp til 150 meter, mens andre ikke 
har avstandskrav.  
 
1.7 Plassering 
I forhold til tømming av nedgravde containerne er det i mange tilfeller oppgitt avstandskrav fra 
kjørbar vei, fri høyde og avstand til vegg, balkonger, terrasser el.  
 
Flere selskaper har maksimal avstand til krokfeste fra vei på 5 meter, fri løftehøyde er angitt til 
9 meter, og minimum avstand til vegg og andre konstruksjoner er gjerne satt til 1 eller 2 me-
ter.  
 
Flere selskaper har også et avstandskrav i forhold til sjenanse; lukt og støy. Her er avstanden 
satt til 5 meter, evt. nærmere dersom det etableres sikringstiltak. 
 
1.8 Universell utforming 
Krav til universell utforming for avfallsløsninger er nedfelt i TEK 10, §12-12. Her er det litt ulik 
praksis på om man henviser til bestemmelsene eller om man gjengir dem i dokumentene.  
 
Byggteknisk forskrift § 12-12. Avfallssystem og kildesortering 

(1) Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall. Avfallsbrønner, avfallssug eller annet 
avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller 
annen ulempe. 

(2) For boligbygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell 
utforming, skal felles avfallssystem være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøy-
de på maksimum 1,1 m. 

 
Mange kommuner/avfallsselskap har tilleggskrav utover de som er lovpålagt. Under vises 3 ek-
sempler.  
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Avfallsselskap/kommune: Avfall sør 
Sitat: 
• Nedgravde containere skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, gamle og svaksynte. 

Beholderne må være plassert slik at tilgjengelighet for rullestolbrukere ivaretas. Det inne-
bærer at løsningene skal planlegges slik at følgende krav i størst mulig grad blir ivaretatt:  

• Gangveien fram til oppstillingsplassen skal være fri for hindringer som fortauskanter, 
terskler o.l. og ha et stigningsforhold på maksimalt 1:20.  

• Overganger skal være nivåfrie.  
• Foran løsningen skal det være et plant areal på min 1,5 m bredde med minimalt fall for 

avrenning av overvann.  
• Høyde på innkastsøyle bør ikke overstige 1,1 m.  
• Merking på innkastsøyle må være tydelig og ha en lyshetsgradforskjell til bakgrunnsfarge 

på minst 40 %. Det bør også være tydelig lyshetsgradforskjell mellom innkastluke og bak-
grunn.  

• Det må sikres tilstrekkelig plass mellom innkastsøylene og rundt løsningen slik at rulle-
stolbrukere kan komme til alle containerne. Der det er plassert flere oppsamlingsenheter i 
dybden må det være tilstrekkelig plass til å komme fram til alle innkastene, eventuelt må 
avstanden mellom søylene være minst 0,9 m.  

• Åpning av innkastluke skal kreve en drakraft på maksimalt 2,0 kg.  
 
 

Avfallsselskap/kommune: Movar 
Sitat:  
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 svak-

synte.  
• 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.  

 
 

Avfallselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 
Oppsamlingsenheter skal:  
• plasseres synlig  
• være lett tilgjengelig  
• ha egnet åpning uten tunge lokk med en betjeningskraft over 20N. ha innkasthøyde mellom 

800 mm og 1 100 mm over bakkenivå.  
• ha gode kontrastforhold til omgivelsene slik at det er lett å se for svaksynte  
• ha en innkastluke med luminanskontrast på minst 0,4 i forhold til bakgrunnen  
• ha gangvei frem til oppsamlingsenheten som er fri for hindringer som fortauskanter, tersk-

ler og lignende, og ha et stigningsforhold som ikke overstiger 1:20 (5 %).  
• Ha plant areal foran innkastluken på minimum 1500 mm bredde, minimalt fall for avrenning 

av overvann aksepteres.  
• ha tilstrekkelig plass rundt innkastsøyler slik at rullestolbrukere kan komme til alle. Fri av-

stand mellom innkastsøyler skal være minst 900 mm ved flere rader.  
• maksimal gangavstand for levering av restavfall er 50 m. Som hovedregel skal det være le-

veringspunkt for papp og papir på samme leveringspunkt som for restavfall.  
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Ut fra gjennomgangen vurderes at tilgjengelige veiledere stort sett er samstemmende rundt 
krav til universell utforming. Det varierer i noen grad hvor detaljerte kravene er.  
 
1.9 Krav til vei 

 
Mange av dokumentene har krav til vei. Veien må være dimensjonert etter renovasjonsbilens 
størrelse og totalvekt. Det er gjerne gitt krav til: 
• Fast dekke 
• Veibredde 
• Fri høyde 
• Hindringer i veiskulder 
• Svingradius 
• Stigning 
• Akseltrykk 
• Snuplass 
 

Enkelte henviser til Statens Vegvesens håndbøker, f.eks. Statens Vegvesens håndbok 017 og 
Statens Vegvesens håndbok N100.  

 
Kommune/Avfallsselskap: Innherred renovasjon 
Sitat:  
Skal dimensjoneres etter buss som definert i Statens Vegvesens håndbok 017  
• Minimum 4 m veibredde og 10 tonns akseltrykk  
• For vendehammer, rundkjøring etc. skal det være ytre radius på 12,5 m og indre radius 

5,3 m  
 

 
 

1.10 Avstand til annen infrastruktur i grunnen 
Det er svært få som har inkludert krav til avstand til annen infrastruktur. Trondheim kommune 
har imidlertid oppgitt avstand til annen infrastruktur og har også en normtegning som viser hvor-
dan ledningsanlegg skal legges i forhold til annen infrastruktur i grøfter.  
 

1.11 Levetid og FDV dokumentasjon 
Det er svært få som har inkludert krav til levetid og FDV dokumentasjon. Levetid og FDV doku-
mentasjon er spesielt viktig på avfallssuganlegg.  
 
Kommune/Avfallsselskap: Trondheim Kommune 
Sitat: 
Det stilles følgende krav til levetid:  
• Rørledninger skal ha en levetid på minimum 50 år.  
• Ventiler skal ha en levetid på minimum 20 år.  
• Flenser, bolter etc. skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som avfallsledningene  

 
Nedgravde anleggsdeler med kalkulert levetid på 20 år eller mindre skal plasseres i kummer, 
eller på annen måte være tilgjengelig for inspeksjon, drift og vedlikehold.  
 

 
1.12 Ansvarsforhold, avtaler og kostnader  

Ansvarsforhold, avtaler og kostnadsfordeling er inkludert i mange av dokumentene. Det varierer 
noe hvordan kostnadene fordeles mellom kommune/avfallsselskap og utbygger/eier.  
 
• Nedgravde containere: Utbygger dekker kostnader og utstyr til innkjøp og montering av 

oppsamlingsutstyr. I driftsfasen har borettslag/sameiet ansvar for opprydding og vedlike-
hold rundt oppstillingsplassen. Avfallsselskapet tar ansvar for vedlikehold av innercontainer 
og innkast.  
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• Avfallsselskap besørger anskaffelse, utlevering og vedlikehold og fornyelse av det renova-
sjonstekniske utstyret. Alle øvrige kostnader bekostes av utbygger/abonnent. Renhold un-
der drift og ved service og vedlikehold er abonnentens ansvar.  

• Bruker står for finansiering av betong yttercontainer og monteringskostnader. Renova-
sjonsselskapet overtar ansvaret for all videre drift, vedlikehold og fornyelse av de nedgrav-
de avfallscontainerne, dog med unntak av systemets betongyttercontainer. Unntaket gjel-
der kun betongelementet, ikke sikkerhetsplattform eller stålramme. Systemets betong 
yttercontainer forblir brukers eiendom. Bruker har ansvaret for vedlikehold og fornyelse av 
betong yttercontainer. 
 

 
1.13 Låssystem 

Låssystem kommenteres i varierende grad i dokumentene. Det er noen kommuner/avfallsselskap 
som har et generelt krav om at det skal være adkomstkontroll på nedkastene, mens andre har 
spesielle krav til type og funksjon på låssystem.  
 
Trondheim kommune har spesifikke krav til låssystemet: Innkastlukene skal være låsbare. Nøk-
lene skal være RFID-brikker. RFID-brikkene skal være av ISO 14443 A standard, med frekvens 
13,56 MHz. De skal være utformet slik at de kan brukes som tilhenger på et nøkkelknippe. Det 
skal leveres to stk RFID-brikker til hver husstand. Data – med unntak av ID nummeret skal være 
sentralt lagret, og ikke på RFID brikken. Den enkelte brikke skal kunne allokeres til definerte 
nedkast. Bruk av brikke skal registreres med tidspunkt og hvilket nedkast som er åpnet. Data 
skal overføres til hovedsentral (se kap. 2.7). RFID brikker skal leses i løpet av maksimum 200 ms 
og lås skal åpnes etter maksimalt 500 ms 

1.14 Styringssystemer 
 
Noen få avfallsselskap har krav til elektronisk måling av fyllingsgrad med dataoverføring i forbin-
delse med nedgravde containere. Detter er mere alminnelig for avfallssugsystemer.  

 
 

  



16 
 

  

Nedgravde Containere 

1.15 Plassering  
Flere dokumenter har krav til plassering av nedgravde containere. Renovasjonsteknisk avfalls-
norm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) inneholder flere krav til plasse-
ring.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til plassering:  
• Eventuell plassering i det offentlige rom skal anvises av kommunen. 
• De nedgravde avfallscontainerne skal, så fremt det er mulig, plasseres på privat grunn. 

Plassering må avtales med grunneier.   
• De nedgravde containerne skal plasseres og vedlikeholdes slik at tømming (renovasjon) kan 

foretas i henhold til kommunens renovasjonsforskrifter og disse retningslinjer. 
• Borettslag/utbygger/tiltakshaver må innhente nødvendige tillatelser fra kommunen med 

hensyn til arealdisponering og graving.  
• For å unngå sjenanse skal avstand fra nedgravd container til inngangsparti, balkong, ter-

rasse, lekeplass etc. være minimum 5,0 meter.  
• Containere kan også graves ned i nærheten av sjø/vann, slik at den nedre delen befinner 

seg under havnivå/grunnavstand. Ved fare for høy grunnvannstand, må en sikre at ikke 
containere flyter opp på grunn av oppdrift.  

• Lokaliteten (nedkastluken) må sikres mot parkering og påkjøring av biler.  
 
• Avstand fra avfallsløsningen til offentlige vann- og avløpsledninger skal alltid være mini-

mum 3 meter, for ledninger større enn 500 mm skal avstanden alltid være minimum 5 me-
ter.  

 
 
 
Bærum kommune har krav til plassering til offentlige vann- og avløpsledninger.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Bærum Kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til plassering:  
• Avstand fra avfallsløsningen til offentlige vann- og avløpsledninger skal alltid være mini-

mum 3 meter, for ledninger større enn 500 mm skal avstanden alltid være minimum 5 me-
ter.  
 

 

Kommune/Avfallsselskap: Roaf 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til plassering:  
Maksimal avstand fra siden av renovasjonsbilen og til senter av avfallsbrønnene er 4 meter. 
• Avfallsbrønnene må etableres iht. krav til universell utforming. Det henvises videre til spesi-

fiserte krav i bl.a. byggteknisk forskrift.  
• Området der renovasjonsbilen skal stå og området der avfallsbrønnene skal etableres må 

være tilnærmet plant og uten nivåforskjell. 
• Det må være minimum 1,5 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner 

som støttemurer, gjerder o.l. Det må være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til 
fasade samt parkerte biler. NB! Det eksisterer egne krav til brannvern og avstand fra opp-
samlingsenhet til fasade. Lokale brannvernmyndigheter må kontaktes for avklaring rundt 
krav. Forsikringsaktører vil kunne stille andre krav enn brannvernmyndigheter. 

• Det må minimum være 0,5 meter avstand mellom avfallsbrønnene for å sikre at man kan 
rydde snø rundt enhetene. 

• Det kan ikke være hindringer mellom renovasjonsbilen og avfallsbrønnene. 
• Det kan ikke være hindringer over avfallsbrønnene, som greiner, lystråder, lyktestolper e.l. 
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• Området der avfallsbrønnene skal etableres må utformes slik at det ikke «innbyr» til opp-
samlingsplass for snø. Avfallsbrønnene og området rundt må holdes fritt for snø og is vin-
terstid. 

 
 
I tilbakemelding fra ROAF bemerkes at det er god erfaringer med disse kravene.  
 
 

Kommune/Avfallsselskap: Sirkula 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til plassering:  
• De nedgravde avfallscontainerne skal. Så fremt det er mulig, plasseres på privat grunn. 

Eventuell plassering på kommunal grunn skal avklares med kommunen.  
• Utbygger må innhente de nødvendige tillatelser fra kommunen med hensyn til arealdispo-

nering og graving.  
• Norsk standard NS9432 skal hensyn tas ved plassering av utstyr.  
• Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter 
• Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,5 meter fra vegg eller andre konstruksjo-

ner som kan skades under tømming av containeren. 
• Containerens krokfeste anbefales maksimalt 3,0 meter fra kjørbar veg, absolutt grense 5,0 

meter 
• Anbefalt gåavstand fra hovedinngang/boenhet til nedgravd avfallscontainer er maks 100 

meter. 
 
 
 
 
Det er krav til prosjektering og plassering av nedgravde containere mht., men også krav til når 
de forskjellige avfallsfraksjonene skal tømmes. Movar har krav til plassering og prosjektering av 
containere mht. tømming 
 

Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til tømming:  
• Ved plassering av nedgravde containere må det tas hensyn til farer/risiko knyttet til tøm-

ming. 
• 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 forgjengere og 
eventuell utkjøring fra parkeringsanlegg. Trær eller annen vegetasjon må ikke være til hin-
der innen kranens svingeradius. Det må sikres at stoppested for innsamlingsbilen ikke be-
nyttes til parkering.  

•  
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1.16 Prosjektering 
Trondheim kommune stiller krav til prosjektering av nedgravde containere, som inkluderer ad-
komst, fri høyde og dimensjon på betongelement.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim Kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til prosjektering:  
• Adkomst: Buss type B, rygging for vending aksepteres. Oppstillingsplass for kranbil skal 

være tilnærmet horisontal og kan være inntil 1 meter over eller under overkant container.  
• Fri høyde: Minimum 11 meter fri høyde over container og oppstillingsplass. 
• Dimensjon betongelement: 1950 mm x 1950 mm x 2650 mm (lxbxh) 
• Avstand til konstruksjon, p-plass, stolper, tre, lyktestolpe osv. skal være minimum 1 meter 

horisontalt og 11 meter vertikalt.  
 

Det stilles også krav til prosjektering mht. drenering: 
• Containere settes på en pute av drenerende masser med tykkelse minimum 150 mm. I en 

avstand på 300 mm rundt container skal de tilbakefylles med drenerende masser fraksjon 
16/32. I områder med høy grunnvannstand og fare for oppdrift må forankring prosjekteres.  

 
 

 
 
Flere dokumenter har krav til etablering av nedgravd løsning, og for eksempel Drammen kom-
mune har en tabell med skissemessig framdrift ved etablering av nedgravd løsning, i Figur 3.  
 

 

 

Figur 4: Aktiviteter og ansvar ved etablering av nedgravd løsning, Drammen kommune.  

1.17 Fraksjoner 
Gjennomgangen viser at fraksjonsinndelingen følger øvrig system i kommunen. Flere benytter 
merkning som beskrevet på LOOP sine nettsider (http://loop.no/avfallssymboler/) 
 
  



19 
 

  

1.18 Renhold 
Flere av dokumentene har krav til renhold.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Bærum Kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til renhold:  
• Abonnenten skal selv søre for renhold av nedgravd løsning og oppstillingsplass samt opp-

rydding av hensatt avfall i umiddelbar nærhet av disse. Dersom hygieniske forhold tilsier 
det kan kommunen besørge renhold for abonnentens regning. 

• Nedgravd løsning skal rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom, minst en gang pr. 
år.  

• Kommune kan på forespørsel organisere renhold av nedgravde løsninger på vegne av 
abonnent.  
 

 
 

Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til renhold:  
• Brukere må foreta jevnlig renhold av både yttercontainer, innercontainer og innkast ved 

tømming. 
 

 
 

Kommune/Avfallsselskap: Arendal, Froland, Grimstad 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til renhold:  
• Bruker er ansvarlig for områdene rundt de nedgravde avfallscontainerne, herunder renhold 

og snørydding. 
 

 
 
 
I mange kommuner er dagens praksis at abonnenten har ansvaret for renhold av beholder. Det 
kan være problematisk å videreføre dette kravet til nedgravdeløsnigner, da det krever en mere 
utstyr, f.eks. kran til å løfte container. 
 

1.19 Elektronikk 
Flere dokumenter har krav til elektronikk. Bærum, Arendal, Froland og Grimstad kommune har 
krav til at nedgravde løsninger kan utstyres med, eller klargjøres for følgende elektroniske løs-
ninger: 
 
• Adgangsbegrensning 
• Måling av fyllingsgrad, som muliggjør tømming ved behov (data fra nivåmåleren sendes 

trådløst til renovatør eller kommunen) 
 
Arendal, Froland og Grimstad har i tillegg krav om at etterinstallasjon av elektronikk ved private 
avfallsstasjoner bekostes av eier.  
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Mobilt og stasjonært avfallssug 

Få selskaper og kommuner har detaljerte krav til avfallssug. De dokumentene som har inkludert 
retningslinjer for avfallssug, har i tillegg til de generelle kravene kommentert over, forskjellig 
grad av detaljeringsgrad på sine krav. Kravene går som oftest på rør og ventiler, grøft og fø-
ringsveier, styringssystemer og plassering. Det er kun noen svært få dokumenter som har veldig 
detaljerte krav til anleggene.  
 
De førende for krav til avfallssug er BIR BossNett og Trondheim kommune. I den forbindelse er 
det verdt å merke seg at Bergen og Trondheim kommune har to ulike strategier for etablering av 
rørbaserte løsninger. I Bergen etableres løsningen primært i eksisterende byområder, men i 
Trondheim implementeres løsningen primært i nye utbyggingsområder. Dette har betydning for 
selve oppbygning av nettene, krav til entreprenører. Da nettet i Bergen bygges som et konkur-
ransenøytralt nett for å kunne håndtere næringsavfall, er man spesielt opptatt av en åpen gren-
seflate på hovednettet som skal sikre at flere leverandører kan tilkople seg til undernettet derfor 
fyller spesifikke bestemmelser rundt dette mye i veilederen fra BossNett. I Trondheim har man 
ikke samme behovet for å kunne håndtere næringsavfall i da systemet primært benyttes i bolig-
områder. Derfor fyller også bestemmelser som er nødvendig for et konkurransenøytralt nett 
mindre i veilederen fra Trondheim kommune. I kapitelet om generelle bestemmelse finnes be-
skrivelse av retningslinjer for dimensjonering og valg av løsning og retningslinjer for valg av mo-
bile avfallssug stasjonært avfallssug. I Nedenstående avsnitt vise eksempler på krav til systeme-
ne.  
 
COWI har for Asker kommune utarbeidet prinsipper for undergrunnsrenovasjon. Rapporten er 
som sådan en veileder til hvordan Asker kommune skal få etablert undergrunnsrenovasjon og er 
spesifikk for denne kommunen. Som grunnlag for rapportens konklusjoner finnes en grundig 
gjennomgang av erfaringen med økonomien i slike anlegg, både drift og investering. Økonomisk 
parameter er ikke en del av en renovasjonsteknisk norm og vil ikke bli behandlet ytterligere her.     
 

1.20 Avfallssug generelt 
Flere av dokumentene har definisjoner på avfallssug. 
 
 

Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til tømming:  
 

Avfallssug er basert på et nedgravd rørsystem hvor avfallet transporteres ved hjelp av va-
kuum til en oppsamlingsenhet. Det er kun universelt uformede nedkastpunktet 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. 

•  
 
Avfallsteknisk norm for Avfall Sør skiller mellom mobile og stasjonære avfallssug. Avfallssug kan 
leveres som mobile eller stasjonære avfallssug. I det mobile systemet benyttes nedgravde lager-
tanker under innkast og sugebil, mens det stasjonære systemet suger avfallet til sentralt plasser-
te containere.  
 
Renovasjonsteknisk norm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune har en liste over 
fordeler og ulemper med avfallssug.  
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Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

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 oppstil-

lingsplass 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 be-

holder.  
• Gir behov for opplæring/oppfølger 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.  
• Løsningen vil kunne medføre høyere renovasjonsgebyr.  

 

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Stasjonære avfallssugeanlegg skal bygges for både restavfall, matavfall og plastemballasje 
sammen og for papir separat. 
Det skal være to innkast; ett for papir og ett for restavfall, matavfall og plastemballasje. 
Oppsamling av større pappemballasje skal skje på annen måte eller eventuelt forbehandles 
før den går inn i rørsystemet. 
Det skal opprettes felles oppsamlingspunkter/ returpunkter for papp, glass, metal 
 

 
Som tilfellet er med nedgravde containere, tilpasses systemet til antall fraksjoner som skal be-
handles i anlegget.  
 
Det er relevant å stille krav til levetid på systemet som helhet og på komponentnivå 
 

Kommune/Avfallsselskap:  BossNett 

Sitat:  

• 80 år i spesielle strøk, 60 underbygg 
• 30 for rør i gater 
• 20 år for park 
• 15 år for synlig og lett tilgjenglige rør 
• Innspeksjonsluker hver 100 m, ellers ved slitajseutsatte steder 
 
I tillegg er det differensierte krav til levetiden i forhold til om komponenten er spesiell slitasjeut-
satt.  
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Kommune/Avfallsselskap: Trondheim 

Sitat 

• Rørledninger skal ha en levetid på minimum 50 år. 
• Ventiler skal ha en levetid på minimum 20 år. 
• Flenser, bolter etc. skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som avfallsledningene 
 

Nedgravde anleggsdeler med kalkulert levetid på 20 år eller mindre skal plasseres i 
kummer, eller på annen måte være tilgjengelig for inspeksjon, drift og vedlikehold 

 
I tillegg er det differensierte krav til levetiden i forhold til om komponenten er spesiell slitasjeut-
satt. 
 
• Krav til avfallsledniger 
• Kapasitet for minimum 60 liters poser.  Min 400 mm (indre diameter) for stålrør.  
• Det kan tilbys rør i andre kvaliteter og dimensjoner. Disse må være kompatible med stålrør 

og det må dokumenteres at disse har egenskaper som er minst like gode som for stålrør. 
Eksempler på egenskaper er levetid, slitasje og vedlikehold. 
 

• Rette rør:  
Materiale : Konstruksjonsstål iht. DIN 17.100 St 37.5 eller tilsvarende, godstykkelse 
minimum 5-15 mm avhengig av slitasjeforholdene. Ved gjennomføringer under veger og 
jernbane, i bygningsmessige konstruksjoner eller under andre forhold som kan utsette røret 
for setninger, skal det brukes varerør, eventuelt avlastningsplate. 
 

• Bend lite slitasje: 
Rørbend, min. Ø 400 mm, helbokket med jevn radius 1500 mm. 
Materiale: Konstruksjonsstål i h.h.t. DIN 17.100 St 37.5 eller tilsvarende, godstykkelse 
minimum 5-15 mm avhengig av slitasjeforholdene. 
 

• Bend sterk slitasje: 
Rørbend, min. Ø 400 mm, helbokket med jevn radius 1500 mm. 
Materiale: Herdet, sveisbart stål med god holdbarhet og seighet som type Raex eller 
tilsvarende, godstykkelse 10-25 mm. 
 

• Bend ekstra sterk slitasjepåvirket 
Rørbend, min. Ø 400 mm, støpte med radius 1500 mm. 
Materiale: Ekstra hardt stål, HB tilnærmet 550, som type Nihard eller tilsvarende. 
Godstykkelse 18-25 mm. 

 
• Korrosjonsbeskyttelse: 

Innvendig lagte rør behandles utvendig med primer eller tilsvarende, iht. NS-EN ISO 
12944. Rør lagt i drenerende masser i bakken behandles utvendig med PE DIN 30670N-n, 
levetid minst 50 år. Korrosjonsbeskyttelse for bend og avgreininger skal ha levetid som for 
rør. 
 

• Trekkerør for styringskabel pneumatikk: 
Sammen med avfallsledningen skal det legges minimum 1 stk 50 mm SN8 trekkerør for 
styringskabel og pneumatikk. 

 
 
 
BossNett har i tillegg krav om at leverandører skal være godkjent før de kan få lov til å bygge ut. 
Før utvidelse av undernettet skal søknad om tilkopling godkjennes, og systemt skal testkjøres før 
endelig driftsettelse. 
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1.20.1 Innkast 
Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Movar har med krav og retningslinjer til nedkast.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune (Movar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til nedkast:  
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 utfor-

mes på en mengde forskjellige måter for å oppfylle krav til form og funksjon.  
 

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

 
Generelt gjelder samme minimumskrav for gangavstanden til innkast som for nedgravde contai-
nere.   
 

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

For både mobilt og stasjonært system skal innkastene skal ha en garantert levetid på mi-
nimum 20 år. 
 

• Stasjonære anlegg: 
Innkastlukene skal være låsbare. Nøklene skal være RFID-brikker. RFID-brikkene skal 
være av ISO 14443 A standard, med frekvens 13,56 MHz. De skal være utformet slik at de 
kan brukes som tilhenger på et nøkkelknippe. Det skal leveres to stk RFID-brikker til hver 
husstand. Data – med unntak av ID nummeret skal være sentralt lagret, og ikke på RFID 
brikken. Den enkelte brikke skal kunne allokeres til definerte nedkast. Bruk av brikke skal 
registreres med tidspunkt og hvilket nedkast som er åpnet.  
 
Stengeventilen i bunnen skal åpnes når røret er fullt og/eller ved visse tidsintervall. 
Fyllingsgraden skal måles med fotocelle eller lignende som skal være koblet til anleggets 
SRO-system. Innkastene skal ha tilstrekkelig lagringsvolum til at det er tilstrekkelig med 3 
tømminger pr. døgn, dog innenfor perioden 07:00-23:00. 
  
Det må tas hensyn til støy og estetikk ved plassering av AV-ventil (tilluftsventil) 
 

• Tilleggskrav mobil avfallssug: 
Det skal være ett innkast for restavfall, matavfall og plastemballasje.  
Lagringstank under bakken skal være tett eller drenert og ha inspeksjons og  
tilkomstmulighet.  
 
Papp og papir håndteres i nedgravd container. 
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I Bergen gjelder følgende bestemmelser for Bergen sentrum tilknyttet Bossnettet: 
 

Kommune/Avfallsselskap: BossNett 

Sitat: 

• Det skal være min være to innkast per punkt (rest og plast/ papir). Tømming 2 ganger pr 
døgn, lagingsvolum i nedkast har betydning for dimensjonering. 
 

• Innendørs nedkast: skal ha separat kanal for ventilering. Tilluft for lagringsventiler sikres 
med min 0,4 m2, uten tilluftsventil 1,0m2. Vegger skal dimensjoneres til å motstå under-
trykk på 2 kPa. Brannklasse EI60 på innkastluker 
 

• Det skal monteres to stk nivåfølere (høyt/lavt) 
 

• Nedkast som er sist på gren eller lengere fra hovedrør enn 25 m må ha egen tilluftsventil 
(5 m3/s)  
 

• Bosskurver (avfallsbeholdere i offentlig areal) skal ha følgende dimmensjonering: 70L lag-
ringskapasitet, åpning 250x200mm. 
 

• Adgangskontroll med RFID brikke med henblikk på fakturering. Husholdning faktureres for 
17,5 liter pr. åpning, næringsliv faktureres for 100 liter pr åpning. Egenluke for næringsav-
fall. 

 
Det skal etableres innkast for følgende fraksjoner: 
 
• Restavfall i eget nedkast 
• Papir felles med plast 
• Plast felles med papir 
• Publikumsavfall 

 
Hovednett skal kunne håndtere 120 l sekker. Husholdningsavfall i 20 l poser 

 
 

 
1.20.2 Normtegninger 

I Trondheim kommunes veileder og norm for etablering av nedgravde løsninger finnes en rekke 
norm tegninger. Disse viser blant annet avstandskrav, plassering av infrastruktur, størrelse og 
innhold i terminal, krav til konstruksjoner i grunnen og overordnet oppbygging av rørbaserte 
systemer.  
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1.20.3 Inspeksjonskummer 

Trondheim kommune har følgende krav til inspeksjonskummer som bygges i forbindelse med 
anlegget: 
 
Som hovedregel skal det monteres kum for inspeksjon i tilknytning til avgreininger på transport-
systemet, og nødvendige seksjoneringskummer for å kunne styre transportsystemet  på en hen-
siktsmessig og energieffektiv måte. Rørgjennomføringer skal utføres slik at levetid på rør og rør-
deler ikke reduseres. Nedstigningskummer skal ikke ha diameter mindre enn 1400 mm. Monte-
ring av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, Montering av kum-
ramme og kumlokk. Kummen skal ha drenering til spill- eller fellesavløpsledning / være tilstrek-
kelig tett, slik at vann ikke står i kummen. 
 

1.20.4 Plassering av rør i grunnen 
Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Movar har retningslinjer for at rørsystemene normalt plasse-
res 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 reduse-
res følsomheten for forstyrrelser og for å kunne optimere kjøringen av systemet. Seksjonerings-
ventilene 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.  
 
Trondheim kommune har følgende bestemmelser 
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Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til levetid ivaretas. 
Avfallsledning skal ha minimum 0,6 m overdekning. Dersom ikke dette kravet lar seg 
gjennomføre skal ledningen beskyttes med dekke, plate eller annen beskyttelse. Denne skal 
avlaste røret slik at laster ikke påvirker rørets levetid eller funksjon og i tillegg skal 
rørprodusentens krav til belasting overholdes. Kravet gjelder uansett om ledningen ligger i 
eller utenfor veg. 
 
Prosjekteres og utføres av foretak med lokal eller sentral godkjenning for den typen av ar-
beider.  
  
Hovedregel er at ledninger legges i gate/vei, for å sikre enkel adkomst for drift og 
vedlikehold. Når spesielle forhold krever avvik fra dette, skal tilgjenglighet for fremtidig 
drift, vedlikehold og utskiftning sikres. Over private eiendommer sikres dette ved tinglyste 
avtaler med grunneiere, basert på valg av trase og utførelse av anlegg. Trondheim kom-
mune gjennomfører normalt avtaleinngåelse. 
  
Minste avstand fra eksisterende eller planlagt bygg/andre konstruksjoner til utvendig 
kommunal ledning skal for ledningsdybder mindre enn 3 m være: 
minimum 4 m ved parallellføring 
minimum 3 m ved hjørne/punktføring. 
  
Minsteavstand mellom avfallsledninger og kabler skal være 1 m. Ved leggedybde større enn 
2 m må avstanden til avfallsledninger økes. Avklares med kabel eier i hvert enkelte tilfellet.  
  
Følgende avstander mellom kommunale ledninger og avfallsledninger gjelder generelt: 
- Kommunal ledning med dybde < 2,5 m: sideavstand 2 m. 
- Kommunal ledning med dybde > 2,5 m, men < 3,5 m: sideavstand 3 m. 
- Kommunal ledning med dybde > 3,5 m, men < 4,5 m: sideavstand 4 m. 
  
Ved kommunal hovedvannledning med dimensjon lik eller større enn støpejern 300 
mm/plast 315 mm skal min. sideavstand være 5 m. 
  
Sugeledninger skal ha overdekning som sikrer at trafikklast ikke påvirker ledningens levetid 
eller funksjon. Se NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under for-
skjellige belastningsforhold. 
  
Avfallsledninger legges i varerør ved kryssing av jernbane og sterkt trafikkerte hovedveier, 
samt andre steder der det vil være tilsvarende vanskelig å grave opp ledningen.  
 
 

 
1.21 Stasjonær avfallssug 

 
1.21.1 Terminal 

Trondheim renovasjonstekniske norm har krav til terminaler for å sikre stabil funksjon og til-
gjengelighet for drift av stasjonene. Utforming av terminaler for avfallssug avklares med Trond-
heim kommune. Fortrinnsvis skal de utformes slik at de både funksjonsmessig og estetisk kan 
inngå i boligområder. For å sikre stabil funksjon og tilgjengelighet for drift av stasjonene stilles 
følgende generelle krav til terminaler:  
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Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til terminal:  
• Støyberegninger og sikring mot støyforplantning i grunn og luft 
• Driftsovervåkningsanlegg 
• Betongplate min. 3 meter foran porter 
• Ytterdør og porter skal ha elektronisk lås 
• Porter skal kunne åpnes fra mobiltelefon 
• Knussikkert utelys og fotoceller 
• Brannalarmanlegg 
• Innbruddsalarm 
• Tilstrekkelig spylevannsuttak, innvendig og utvendig, min 38 mm.  
• Toalett m/håndvask 
• Utslagsvask 
• Sluk i gulv 
• Epoxybehandlet betongdekke på gulv 
• Veggmateriale av vannfast kvalitet minimum 1 meter over gulv 
• Nødspjeld for utligning av trykk 
• Styreskinne til containere 
• Minimum 3,5 m porthøyde 
• Innetemperatur skal være mellom 5 og 30 grader celsius 
• Balansert ventilasjon med kapasitet til minimum 2 luftskiftninger pr. time. 
• Driftsinstruks for terminalen 
• Adkomstveg for bil i henhold til Vegvesenets håndbok N100, tabell C.17: Prosjekteringsta-

bell for A1.  
• Fri høyde: 4,50 for transport på veg 
• Det skal ikke være sjenerende lukt fra terminalen 

 
 
 
I tillegg til er det krav om at det skal etableres rom for levering av farlig avfall.  Tegning TK-A13 
viser detaljerte løsninger for utformingen av terminalen.  
 
Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) har krav til plassering av terminalen.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til terminal:  
Terminalen kan plasseres inntil 2 km fra nedkastet, og kan derfor legges helt i utkanten av 
boområdet, slik at all trafikk av renovasjonsbiler unngås (større avfallssug-systemer). For 
enkeltstående borettslag kan terminalen etableres som en integrert del av boligkomplekset. 
I tillegg til styringssystemet vil terminalen inneholde store containere for oppsamling av de 
ulike avfallstypene. Fulle containere transporteres fra terminalbygget til avfallsmottak med 
kroklift bil.  

 
 
Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Movar har krav og retningslinjer til tømming av avfallssug.  
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Bossnett har som funksjonskrav at dimensjoneringen av terminal skal sikre maks 1 containerskif-
te pr dag pr fraksjon. I tillegg skal det benyttes velprøvde løsninger med god driftssikkerhet. 
Tilgjengelighetsgrad (Driftstid skal være minst 97% av samtlige timer i året).Mengden avfall som 
suges i systemet skal være på minimum 50 kg/min max 150 kg/min. Ved starten av en tømme-
syklus og transport skal systemet og dens komponenter motstå ett undertrykk på 30 kPa i <1 
sek og deretter 2 kPa kontinuerlig. 
 

1.21.2 Lukt 
Innsamling av avfall med rørbaserte systemer gir risiko for lukt sjener fra en punkt kilde (avkas-
tet fra terminalen) Trondheim kommune har følgende krav:  
• Avkastluften fra avfallssuget skal filtreres. Luftkvalitetskriteriet er 30 μg/m³ for PM10 og  

15 μg/m³ for PM2,5.  
 
I praksis avvikes kravet, i stedet skal avkast føres over høyest nabobygninger. BIR setter krav 
om at lukt ikke må overstige 125 ou (odour units). 
 

1.21.3 Støy 
Krav i BossNetts norm beskriver en grenseverdi for lydnivå i anlegget utenfor bygning på maks 
55dB(A). Ellers henvises til krav i byggeteknisk forskrift. 
 

1.21.4 Energiforbruk  
Bossnett Norm er den enste som inneholder krav til energiforbruk. Energiforbruk skal ikke over-
stige 125 kWh/ton innsamlet avfall. 
 

1.21.5 Dokumentasjon og kontroll 
 
Forhold rundt krav til dokumentasjon finnes primært i normen fra BossNett og veilederen fra 
Trondheim kommune. 
 

Kommune/Avfallsselskap: BossNett AS 

Sitat: 

Det skal leveres FDV dokumentasjon på  
• Nedkast 
• DV ventiler 
• Av ventiler 
• Lagringstanker 
• SE Ventiler 
• Luft inntak 
• Gkjnnomføringer 
• Inspeksjonsluker  
• Rør 

 
 Anlegget skal CE-merkes i sin helhet, alle komponenter skal være CE-meket. (krav iht bygge-
teknisk forskrift) 
 
Rør og sveisninger skal kontrolleres for igangsetting: filming av rør innvendig, røngten av 10% 
av sveising. 
 

 

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Tetthetsprøving av ledninger etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller 
får lekkasje på grunn av feil. 
For ventiler er kravet til tetthet satt med et undertrykk mellom 0-40 kPa på negativ side og 
det skal dokumenteres ventiler holder følgende tetthet: 
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• 10 kPa undertrykk – lekkasje < 0,4 l/s 
• 20 kPa undertrykk – lekkasje < 0,7 l/s 
• 30 kPa undertrykk – lekkasje < 1,1 l/s 
• 40 kPa undertrykk – lekkasje < 1,4 l/s 

  
Flere av kravene er samsvarende med BIR sine krav. 
 
Prosjektdokumentasjon omfatter detaljerte tegninger for utførelse av avfallsanlegg. 
Prosjektdokumentasjon, inkludert dimensjonerings- og kapasitetsberegninger for alle 
avfallsanlegg, skal teknisk godkjennes av Trondheim kommune. Teknisk godkjenning skal 
skje ved behandling av søknad om tiltak. Ved oppstart av anleggsarbeid vil det bli utnevnt 
personell fra Trondheim kommune som vil følge opp arbeidet. 

 
 
I tilegg til kravene beskrevet her, finnes det i veilederen og normen detaljerte bestemmelser for 
produktinformasjon, herunder målestokk, innhold på tegninger og tekniske detaljer.  
 

1.22 Mobilt avfallssug 
 

1.22.1 Fraksjoner 
Renovasjonsteknisk norm for Trondheim kommune har krav til fraksjoner i mobile avfallssugean-
legg. 
  

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til fraksjoner:  
• Mobile avfallssugeanlegg er inntil videre begrenset til restavfall, matavfall og plastemballa-

sje. For disse fraksjonene skal det være felles innkast.  
• Oppsamling av papp og papir skal skje i nedgravde containere.  
 

 
1.22.2 Dockingstasjon 

Lagertankene kan tømmes fra en egen dockingstasjon. Renovasjonsteknisk norm for Trondheim 
kommune har krav til dockingstasjoner.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Trondheim kommune 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til dockingstasjoner: 
Dockingstasjoner skal utformes slik at:  
• Tilgjengelige for sugebil sommer og vinter 
• Maksimal avstand fra dockingpunkt til sugebil er 5 m 
• Oppstillingsplass for sugebil skal være tilnærmet plan, maksimal helning er 3˚.  
• Fri høyde minimum er 6 meter 
• Minimum avstand til høyspentledning er 30 meter 
• Minst mulig påvirkning på annen ferdsel 
• Dockingpunktet skal være sikret mot setninger.  
• Plassering av dokkingpunkt skal godkjennes av kommunen.  

 
Avfallsteknisk norm for Avfall sør har også krav til dockingstasjoner. 
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Kommune/Avfallsselskap: Avfall sør 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til dockingstasjoner: 
• Lagertankene tømmes fra en egen dokkingstasjon som kan etableres inntil 300 meter fra 

lagertankene.  
• Stasjonen må etableres ved kjørbar vei.  
• Avstand fra stasjonen til vei bør ikke overstige 5 m.  
• Fri høyde over dokkingstasjonen må være minst 5 m for å sikre at tømming kan gjennom-

føres uten risiko. Bilens lengde er ca. 10 m.  
•  

 
VESAR har også krav og retningslinjer til dockingstasjoner.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til dockingstasjoner: 
• Det etableres lagertanker for hver avfallstype under nedkastene der avfallet mellomlagres 

mellom tømmingene. Sugebilen kan tømme lagertankene via en dokkingstasjon plassert 
ved vei. Dokkingstasjonen er koblet til lagertanken via et ledningsnett. 

 
 

1.22.3 Rom under innkast til container 
Avfallsteknisk norm for Avfall sør har krav til lagringstanken leveres i ulike størrelser opp til 8 m3. 
Det må være en lagertank med tilhørende nedkast pr. fraksjon.  
 

1.22.4 Nedkast 
Avfallsteknisk norm for Avfall sør har krav til nedkast for mobilt avfallssug.  
 

Kommune/Avfallsselskap: Avfall sør 

Sitat: 

Det stilles følgende krav til nedkast: 
Nedkastene for mobilt avfallssug kan plasseres på uteareal nær inngangsdør eller i opp-
gang. Alle nedkast må plasseres mer eller mindre rett over lagringstanken uten vesentlige 
bend, slik at avfallet faller ned i tanken vha. gravitasjon. Større tanker vil kunne ha flere 
nedkast som vil være påført lås der hver abonnent får nøkkel til sine nedkast, slik at avfal-
let fordeles jevnt i tanken.   

 
 

1.22.5 Adkomst 
Movar, renovasjonsteknisk avfallsnorm har krav til at 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 reno-
vasjonsbilen 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.  
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VA-NORmen 

Dagens VA norm er nettbasert og basert på krav og retningslinjer som er felles for alle kommu-
ner samt spesielle krav for hver kommune. Hver kommune kan dermed tilpasse normen til sitt 
behov, samtidig som normen er bygd opp på samme måte for alle kommunene. Med sin nettba-
serte felles løsning er alle normene samlet på ett sted. VA normen er forholdsvis detaljert i for-
hold til krav og retningslinjer.  
 
Va-normen har følgende kapitler: 
 
• Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter) 
• Funksjonskrav 
• Dokumentasjon 
• Grøfter og ledninger. Utførelse 
• Transportsystem – vannforsyning 
• Transportsystem – spillvann 
• Transportsystem – overvann 
• Transportsystem – avløp felles 

 
I tillegg kan det være lastet opp ulike dokumenter, tegninger mm. som gjelder for kommunen. 
Det er også SØK funksjon og muligheter for å skrive ut hele normen.   
 
VA-Normen gir en mal for oppbygning av norm, slik at den er ens for alle kommuner. Det gir 
også mulighet for å sikre at nasjonale krav, f.eks. i forhold til hjemmelsgrunnlag i PBL, forurens-
ningsloven, støy, universell utforming mm. er ens for alle. Samtidig kan normen tilpasses den 
enkelte kommunes spesifikke krav i kommunal avfallsforskrift, forvaltningspraksis osv.  
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Anbefalinger 

Det er stor forskjell i lengde på retningslinjene, normene mm. og det vil derfor også være ulik 
grad av detaljering i de ulike dokumentene. Det virker som mange av veilederne er bygd opp 
rundt kunnskap om nedgravde containere og har forholdsvis detaljerte retningslinjer i forhold til 
disse. Dette er også den løsningen som er mest aktuell i mange kommuner. Ansvarsforhold, 
kostnader og krav til vei og universell utforming er inkludert i mange dokumenter, mens det er 
forholdsvis få dokumenter som har krav til hvilke løsninger som skal velges, forholdet til annen 
infrastruktur, levetider, FDV dokumentasjon, låse- og styringssystem.  
 
Energiforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med etablering av de ulike systemene er i svært 
liten grad berørt i dokumentene. Da flere av løsningene har en levetid på over 20 år bør dette i 
vartas i større grad enn i dagens praksis, for sikre en bærekraftig utvikling av avfallsinnsamling-
en. I tillegg bør dette suppleres med vurdering og dokumentasjon av livsløpskostnader (LCC), 
som også er vanlig på andre offentlige prosjekter og investeringer.  
 
Ut fra vurderingen av innsamlede dokumenter ser vi at flere av retningslinjene og normene med 
fordel kunne vært mer detaljerte dersom man ønsker å styre bruken av nedgravde avfallsløs-
ninger i større grad. Nedgravde avfallsløsninger er kun et ekstratilbud i enkelte kommuner, mens 
det i enkelte kommuner er krav om valg av løsning. Noen kommuner har også svært detaljerte 
krav til avfallsløsningen. Få av dokumentene er bygd opp på samme måte, selv om mange inklu-
derer felles tema. 
 
Med utgangspunkt i VA-Normen kan en avfallsteknisk norm med fordel bygges opp etter inspira-
sjon fra VA-Normen 
 
• Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter) 
• Plan- og bygningsloven 
• Arealplaner, reguleringsplan og utbyggingsavtaler 
• Byggeteknisk forskrift  
• Saksbehandlingsforskriften 
• Kommunal avfallsforskrift 

 
• Funksjonskrav 
• Universell gangavstand og plassering 
• Levetid 
• Dimensjonering  
• Lukt 
• Støy  
• Energiforbruk  

 
• Beskrivelse av avfallssystemet  
• Fraksjonsinndeling 

 
• Administrative bestemmelser 
• Dokumentasjonskrav 
• Finansiering og ansvar 
• LCC 
• Dokumentasjon av klimagassutslipp ved valg av løsning 

 
• Nedgravde containere 
• Krav til teknisk løsning 

• Innkast 
• Betongskall 
• Innercontainer 

• Avfallsbrønn 
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• Mobilt avfallssug 
• Krav til teknisk løsning 

• Plassering av dockingstasjon 
• Innkast og oppsamlingscontainer under 
• Rør og ventiler 

 
• Stasjonært avfallssug 
• Krav til teknisk løsning 

• Innkast 
• Rør og ventiler 

• Terminal 
• Utforming 
• Plassering 

 
I dagens veiledere og normer finnes det allerede bestemmelser mange av disse områdene. Neste 
steg i arbeidet bør være å evaluere dagens praksis, med henblikk på avdekke erfaringer med 
normene og veilederne.  
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