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Krav ved etablering av avfallsbrønner 

 

 Maksimal avstand fra siden av renovasjonsbilen og til senter av avfallsbrønnene er 4 meter. 

 Avfallsbrønner skal etableres iht. krav til universell utforming. Det henvises videre til spesifiserte krav i bl.a. 

Byggteknisk forskrift (TEK10). 

 Det skal etableres tilstrekkelig med snuareal i forbindelse med avfallsbrønnene slik at renovasjonsbilen kan 

snu etter tømming. Det skal dimensjoneres for lastebil (L) med enten vendehammer eller sporingskurve. Det 

henvises videre til Statens vegvesens håndbok N100 veg- og gateuforming eller gjeldende Felles kommunal 

vegnorm for den aktuelle kommunen. 

 Det skal foretas kabelpåvisning av grunn.  

 Området der renovasjonsbilen skal stå under tømming og området der avfallsbrønner skal etableres skal 

være tilnærmet plant og uten nivåforskjell. ROAF tillater et stigningsforhold på maksimalt 1:20 m (5%). 

 Det skal være minimum 1,5 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner som støttemurer, 

gjerder o.l. 

 Det skal være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til fasade og parkerte biler.  

 Avfallsbrønner skal ikke etableres slik at renovasjonsbilen må løfte over fortau eller gangvei.  

 Avfallsbrønner skal ikke etableres slik at renovasjonsbilen må stå på fortau eller gangvei under tømming.  

 Det skal være lett tilgjengelig oppstillingsplass for renovasjonsbilen ved avfallsbrønnene.  

 Det eksisterer egne krav til brannvern og avstand fra avfallsbrønner til fasade. Lokale brannvernmyndigheter 

må kontaktes for avklaring rundt krav. Forsikringsaktører vil kunne stille andre krav enn 

brannvernmyndigheter.  

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

enhetene. 

 Dersom avfallsbrønnene skal plasseres i to rader, må det maksimalt være 0,5 meter mellom 

avfallsbrønnene.  

 Ved plassering i to rader skal avfallsbrønnene plasseres slik at det er tilstrekkelig areal for manøvrering med 

rullestol.  

 Det skal ikke være hindringer mellom renovasjonsbilen og avfallsbrønnene. 

 Det skal ikke være hindringer over avfallsbrønnene, som greiner, lystråder, lyktestolper e.l. 

 Avfallsbrønnene og området rundt må holdes fritt for snø og is vinterstid. 

 Avfallsbrønnen for mat- og restavfall inkl. plastemballasje skal ha innkastbegrensning i form av 

trommelinnkast.  

 Avfallsbrønnen for papp, papir og kartong skal ha innkastbegrensning i form av en innkastslisse. 
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Tilleggskrav ved etablering av avfallsbrønner type undergrunn 

(fullt nedgravde avfallsbrønner): 

 

 Det skal være minimum 1 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner som støttemurer, 

gjerder o.l.  

 Det skal være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til fasade og parkerte biler. Dette målt fra 

innercontainer og ikke nedkasttårnet. 

 Avfallsbrønner type undergrunn skal plasseres slik at man unngår avrenning til enhetene fra terrenget rundt.  

 Det skal sørges for tilstrekkelig drenering rundt enhetene. 

 Dersom det skal etableres avfallsbrønner av typen undergrunn i flere rader, må det være minimum 900mm fri 

avstand mellom innkastsøylene. 
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