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Deres ref.:     Deres dato:  Vår ref.:    Vår dato:   

Per Kirkesæther  Juni 2014   Erik Sennesvik    17.06.2014 

   

 

Høringsuttalelse: 

Renovasjonsplan for Bærum kommune 
 

Berger og Rykkinn Vel mener det foreliggende høringsdokumentet gir en god oversikt over 

valg og konsekvenser av valg.  Vi setter også pris på god informasjon i høringsperioden, noe 

som har bidratt til at flere synspunkter kommer fram. 

 

Vellet legger følgende hovedprinsipper til grunn: 

 

 Avfall er en viktig ressurs og bør håndteres på en ressursøkonomisk god måte 

 Omfang av sortering, oppbevaring og videre utnyttelse må både forankres i en 

økologisk og økonomisk forsvarlig løsning. 

 Bomiljøene i velområdet er svært forskjellig hva angår mulighetene til å håndtere nye 
løsninger, fra små leiligheter til eneboliger med store tomter 

 Det er svært viktig at nye løsninger for god oppslutning blant beboerne. 

 Løsningene må i minst mulig grad ødelegge andre sider ved et godt bomiljø. 

 Informasjon om avfallsløsningene er viktig.  Erfaringsutveksling om gode løsninger 
kan få plass på kommunens nettsted og i Bæringen 

 Forsøpling av publikumsområder og kommunale områder må omfattes av planen 
 

Med dette som utgangspunkt, har vi følgende synspunkter på de spørsmål forslag til 

renovasjonsplan tar opp: 

 

Husholdningene og avfallsfraksjoner 
 

Dagens løsning fungerer svært godt i Bærum, og er vel innarbeidet.  Det legges imidlertid 

fram gode argumenter for utsortering av matavfall. Under forutsetning av at dette kan 

gjennomføres et miljømessig god måte og uten uforsvarlig økning i behandlingskostnadene, 

gir Berger og Rykkinn Vel sin tilslutning til dette. 
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Vi minner imidlertid om at det fra faginstanser er pekt på at befolkningen i unødvendig grad 

kaster matvarer i søppeldunken.  Dette skjer både ut fra en lite egnet datomerking av matvarer 

og ved at den enkelte husstand unødvendig kaster matrester m.v.  Et holdningsskapende 

arbeide er derfor viktig på dette feltet. 

 

Innsamlingsordninger er omtalt under. 

 

Husholdningene og innsamlingsløsning 
 

Så langt vi har oversikt, er beboerne godt fornøyd med dagens sekkeløsning.  I 

småhusbebyggelsen på Rykkinn er utbyggingsplanen basert på et enkelt søppelrom i bodene 

med plass for en sekk. 

 

Vi ser imidlertid at sekkeløsningen har en del uønskede arbeidsmiljømessige konsekvenser for 

dem som henter søppel. 

 

Berger og Rykkinn Vel mener likevel at en må godta sekkeløsning i områder som er regulert 

med små søppelboder. Eventuelle endringer må eventuelt planlegges nøye.  

 

Husholdningene og antall beholdere/oppbevaringsløsning 
 

Som forslaget til avfallsplan peker på, vil oppbevaring og beholderløsning kunne ha stor 

innflytelse på bomiljøet der boligene ligger tett. 

 

Beholder for matavfall og antall beholdere gir utfordringer. 

 

Dersom Bærum kommune velger å gå over til en eller flere beholdere, vil dette kreve 

ombygging av boder i store deler av Rykkinnområdet. Vi forutsetter i så fall at: 

 

 Det gis tillatelse til ombygging av bodene eller alternativ løsning som ikke er til 
sjenanse for bomiljøet 

 At beholderne hentes og bringes tilbake til bodene av dem som tømmer 

 At det lages løsninger for eller gis regler for reinhold av beholderne 

 

I rekkehusområdene er det ikke slik at hver boenhet har tilgang til vannuttak.  Dette kan føre 

til problemer for reinhold av beholderne. 

 

Velforeningen vil under ingen omstendighet godta at beholderne blir stående langs 

tilførselsveiene.  Dette vil skape problemer for vintervedlikehold og påvirke det estetiske 

bildet på en uakseptabel måte. 

 

Husholdningene og fellesløsninger 
 

Berger og Rykkinn Vel ønsker å komme i dialog med kommunen når det gjelder 

fellesløsninger, eventuelt med nedsenkete beholdere i småhusbebyggelsen og når det gjelder 

blokkbebyggelsen der de ikke har egne løsninger. 

 

Kommunen må vurdere et investeringstilskudd for boområder som ønsker slike løsninger  i 

forbindelse med iverksettelse av avfallplanen. 
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Returpunkter 
 

Vellet opplever at kommunen har vært lydhør for opprettelse av nye returpunkter på egnete 

steder.  Vi ønsker at kommunen fortsatt imøtekommer velforeningenes ønsker om  dette. 

 

Når det gjelder farlig avfall, er imidlertid løsningen for området utilfredsstillende.  Nærmeste 

returpunkt er Bærums Verk. 

 

Isi avfallsanlegg 
 

Berger og Rykkinn Vel er godt fornøyd med løsningen en har valgt for Isi.  Avfallsanlegget 

fungerer godt.  Nærhet til Isi spiller selvsagt en viss rolle her. 

 

Levering av hageavfall er med de åpningstider en har i dag, basert på at den enkelte kjører 

med egen bil til Isi.  Dette er miljømessig en dårlig løsning.  Berger og Rykkinn har i om lag 

20 år samlet inn hageavfall kollektiv gjennom dugnad.  Vi er imidlertid avhengig av å kunne 

levere sein ettermiddag og kveld.  Begrensningene i åpningstiden i aksjonsperioden er derfor 

et problem.  Vi vil gjerne drøfte dette nærmere for å finne fram til en mer fleksibel løsning 

som kan bidra til at vi fortsatt kan gjøre denne våraksjonen som et et ledd i det frivillige 

arbeidet. 

 

Forsøpling av publikumsområder og kommunale områder må omfattes av 

planen 
 

Vi konstaterer at avfallplanen kun omfatter områder under et bestemt tjenestested.  Generell 

forsøpling og løsninger for å få et ”reinene Bærum” faller tilsynelatende utenfor 

avfallsplanen. 

 

Vi ber om at det utarbeides en plan for håndtering av generell forsøpling av 

publikumsområder og kommunale områder.  Dette gjelder også tømmeordninger for 

kollektivknutepunkter og holdeplasser. Her bør kommunen gi retningslinjer for ansvarlige 

instanser.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Berger og Rykkinn vel 

 

 

Erik Sennesvik 

leder 

 

  

 

Kopi: 

Bærum Velforbund 

Nabovel 

Frivillige lag og foreninger på Rykkinn 

  


