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Bærum kommune 

Kommunegården,  

1304 Sandvika, 

post@baerum.kommune.no 

      

Att: Per Kirkesæther, E-posst pki@baerum.kommune.no   Skui 25.06.2014 

 
 

Ang: Renovasjonsplan for Bærum kommune 
 

Vi referer til planen som er sendt på høring. 

Det stilles følgende spørsmål i utkastet. Vårt svar på spørsmålene er, også etter bemerkninger gitt og 

fremkommet på årsmøtet i Skui vel 29. april 2014, angitt i kursiv. 

 

            Husholdningene: 

 

1. Bør Bærum fortsette med dagens kildesortering eller utvide med sortering av matavfall? 

Bærum kommune kan gjerne samle inn matavfall. Men det forutsetter at dette samles i egne 
«grønne» plastposer som leveres inn sammen med restavfallet. Posene med matavfallet 
sorteres da ut ved mottak. Denne ordningen brukes i Oslo og fungerer godt.  
Egen beholder for innsamling av matavfall er uaktuelt. 
 

2. Bør Bærum kommune endre oppbevarings- og innsamlingssystem ved å gå fra sekkeløsning 

til beholderløsning, eller bør kommunen beholde dagens løsning?  

Det anbefales sterkt og entydig at kommunen bør beholde dagens sekkeløsning. Sekker er 
fleksible og lette å lagre og bære frem. Beholdere krever plass som mange husstander ikke 
har.  Hverken i ev garasje eller «bak huset» som det blir antydet. Beholdere er også 
tungvinte å få frem vinterstid, krever ekstra brøyting strøing mv.  Beholdere krever hyppig 
rengjøring som kan bli en hygienisk utfordring, da det ikke er lett for mange, særlig eldre, å 
gjøre dette til alle årstider.  
Beholdere med mat og biologisk avfall medfører store luktproblemer i forhold til sekker i 
stativ som er mere luftig. Beholdere må tømmes og rengjøres svært ofte for å unngå dette 
 

3. Hvilken etterbehandling bør Bærum kommune velge, sett i lys av sekkeløsning/beholder og 

eventuell utsortering av matavfall? 

Skui vel anbefaler at matavfallet samles i egne «grønne» plastposer som levers inn sammen 
med restavfallet. Matavfallet sorteres ut av restavfallet ved mottak. Dette fungerer utmerket i 
Oslo 

 

Returpunkter: 
1. Er tilgangen til returpunkter for glass- og metallemballasje god nok? 

Er ganske bra, men kunne gjerne vært flere returpunkter. Typiske steder er 
dagligvareforretninger og bensinstasjoner. 
 

2. Bør returpunktene ta imot andre avfallstyper, i så fall hvilke? 

Flere returpunkter for «farlig avfall».  
Det uklart for mange hvor en skal tømme den «røde boksen». F.eks. spørres det om: Skal en 
selv sortere innholdet ved levering på returpunktet eller blir det sortert på mottaket?  
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Rapporter viser at vi er for dårlige på innsamling og holde kontroll på miljøfarlige stoffer 
og stoffer som påvirker atmosfæren. Det var vel dette som den røde boksen skal brukes til, 
det er derfor viktig å motivere for bruk av denne. 

 

 

Isi Avfallsanlegg: 

 

1. Er foreslåtte åpningstider på Isi avfallsanlegg tilfredsstillende? 

Åpningstidene på Isi er blitt svært bra og bør være slik på helårsbasis. Dette er i tråd med 
våre tanker: Åpningstidene bør være hele dagen fortrinnsvis tidsrommet  kl 7-21. Gjerne 
også på noe tidspunkt i helgen. Dette er viktig for å forhindre dumping av søppel i naturen 
eller åpne plasser. 
 

2. Hvordan bør Isi videreutvikles? 

Det bør legges opp til at det er rimelig å få levert avfall på Isi og som sagt til de fleste 
tidspunkter. 
Det bør etableres kvistmottak flere steder i kommunen. 
Asker og Bærum Bilgjenvinning og Franzefoss Gjenvinning AS bør inn på Isi slik at en 
samler gjenvinningsindustri i Bærum på det regulerte område på Isi.  Virksom heter som 
f.eks. jordforbedring bør ligge annet sted og ikke oppa plass i anlegget. 

 
 
Dagens sekkebaserte løsning anbefales videreført. 

Vi vil avslutningsvis påpeke at dagens sekkebaserte løsning for restavfall, papir og plast 

fungerer meget godt. Det gir en grei måte å samle opp og sortere avfallet på og er plassmessig 

meget mer fleksibel en bruk av beholdere. 

 

Vi vil også kommentere at vi forstår at dagens løsning er en rimelig løsning for kommunen og 

derved for brukerne. En beholderbasert løsning er vesentlig mere kostbar. Da 

renovasjonskostnaden er noe kommunen velter tilbake på brukerne og slik sett ikke er et 

kostnadsproblem for kommunen, men for brukerne, ønsker vi som angitt at dagens sekkebaserte 

løsning forsetter. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Skui vel 

 

Morten Heldal Haugerud, sign 

leder 

 

c/c Bærum velforbund 


