
BÆRUM KOMMUNE 
FORURENSNING OG RENOVASJON 

Informasjonsbrev til borettslag og sameier i Bærum

Det er vedtatt ny renovasjonsordning og nye renovasjonsforskrifter for husholdningsavfallet i 
Bærum. 

I korthet innebærer vedtaket om ny renovasjonsordning utsortering av matavfall, samt 
overgang fra sekkerenovasjon til beholderrenovasjon. 

vfallst er som s al il esorteres og entes jemme os innb ggerne  faste atoer: 

- Snarøya blir oppstartsområde. Husstandene der vil motta nye beholdere og skal ta i bruk den nye 
renovasjonsordningen høsten 2016.  

- Hele Bærum kommune deles inn i områder og vil få udelt nye beholdere og skal ta i bruk ny 
renovasjonsordning fra og med våren 2017. 

Hvordan kan borettslag og sameier forberede seg til ny renovasjonsordning? 

x Vurdere den lokale løsning dere har per i dag og hvilke tiltak som må gjøres ut i fra nye

renovasjonsforskrifter. 

o Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne

trilles ut på bakkeplan.

x Vurdere om nedgravde containere er en løsning som passer deres boligmasse.

o Hvis boligsameiet har lite areal til beholdere kan nedgravde containere og delvis nedgravde

containere være en løsning. For borettslag, sameier og vel med flere enn 30 boenheter

anbefaler vi dette. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av

Bærum kommune.

Ny renovasjonsordning i 
Bærum 2016 



x Informere beboere om ny renovasjonsordning og forklare hvordan den vil påvirke

avfallshåndteringen. Det kan være nyttig å vise til praktiske kildesorteringsløsninger i 

kjøkkenbenken eller andre steder i hjemmet.  

Bærum kommune vil sende ut informasjon og veiledning om ny renovasjonsordning til alle 
husstander.  

Gode sorteringsløsninger gir bedre kildesortering 
Kildesortert matavfall i Bærum skal gå til produksjon av biogass og biogjødsel. Det kan igjen 
bli til drivstoff for biler og busser, og biogjødsel gir viktig næring til dyrket mark. nkle og
praktiske løsninger motiverer til mer og be re il esortering  

Bærum kommune vil tilby beholdere i flere størrelser til alle avfallstypene. Utskift av 
beholdere vil ikke føre til kostnader utover renovasjonsgebyret. 

Kostnadene for innkjøp av nedgravde sninger må sameie  e er borettslag dekke selv. 
Bærum kommune kan dekke kostnadene for nedgravd container til glass- og 
metallemballasje og de  er m ig e  or  s e i s dd  or inn j  av nedgravd sning  

e ege  s riv om i s ddsordningen på våre hjemmesider.

 Nedgravde containere: 

For flere detaljer om nedgravde løsninger, ta kontakt med Karin Solberg; 
karin.2.solberg@baerum.kommune.no 

Eksempler på kildesortering under kjøkkenbenken: 

Takk for at dere kildesorterer! 


