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Høringsuttalelse
Renovasjonsplan for Bærum kommune
Bærum Velforbund har som medlemmer alle velforeningene i Bærum og er opptatt av gode
bomiljøer og velfungerende ordninger som støtter opp om dette. Dette er ikke minst i tette
bebygde områder som Bærum.
Høringsdokumentet om ny renovasjonsplan for Bærum kommune, skisserer løsninger for en
langt bedre løsning og bedre utnyttelse av avfall som en viktig resurs for Bærum kommunes
innbyggere. Økt bevissthet i befolkningen generelt og håndtering og utnyttelse av avfall
spesielt blir godt belyst og vurdert.
Til sammen fire alternative løsninger fremlegges, belyses og vurderes. Bevisstheten om avfall
som en viktig resurs har over lang tid hatt og fått stor oppmerksomhet blant barn og unge.
Også moralske, etiske og forvaltningsmessige utfordringer må vektlegges i forbindelse med
valg av fremtidig avfallsløsning som velges. Bevisstheten om avfall som resurs er sterkt
økende i egen kommune og kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
Bærum Velforbund har behandlet saken med utgangspunkt i følgende prinsipielle grunnlag:
 Avfall er en viktig ressurs og bør håndteres på en totalt sett god ressursøkonomisk
måte. Dette forutsetter en velbegrunnet innsamlingsordning og klar nytteeffekt av
gjenbruk. Dette vil motivere innbyggerne og bidra til lojalitet til løsningene.
Godt tilgjengelig informasjon er viktig. Det bør opprettes en fast spalte i Bæringen og
på kommunens nettside som omhandler gjeldende regler. Her kan en ta med råd og
erfaringer når det gjelder husholdningenes avfallshåndtering.
 Omfang av sortering, oppbevaring og videre utnyttelse må både forankres i en
økologisk og økonomisk forsvarlig løsning.
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 Bomiljøene i Bærum er svært forskjellig hva angår mulighetene til å håndtere nye
løsninger, fra små leiligheter til eneboliger med store tomter, langs private veier og
langs offentlige veier. De ulike rammebetingelsene må hensyntas for nye ordninger.
 Løsningene må i minst mulig grad ødelegge andre sider ved et godt bomiljø, og
løsningene bør følges opp gjennom kommunale veiledere og vedtekter. Dette gjelder
også hygieniske løsninger dersom en går over til beholdere
 Ikke alle har mulighet for seg å frakte bort avfall, noe som er en forutsetning for glass,
metall og farlig avfall. Tilgjengeligheten må bli slik at også disse kan omfattes av
ordningene.
 Bærum kommune bør vurdere muligheten for å etablere tilskuddsordninger for
områder som ønsker – og hvor forholdene ligger til rette for – nedgravde løsninger.
 Forsøpling av allmenne- og kommunale områder i kommunen tas inn i planen. Dette
vil ha virkning på rutiner og budsjetter for andre virksomhetsområder.
Vi legger dette til grunn og har følgende synspunkter på de spørsmål forslag til
renovasjonsplan tar opp:

Husholdningene, søppelfraksjoner
Det går fram av notatet at eksisterende ordninger for innsamling av papir/papp, plast og
restavfall fungerer godt i Bærum. Vi ser derfor ikke behov for å endre på dette. Det reises
spørsmål om organisk avfall/matavfall bør bli egen fraksjon.
Å gjøre dette gjeldende vil innebære et større ansvar for innbyggerne, og det vil oppstå
praktiske utfordringer for husholdningene.
Bærum Velforbund mener det både av miljømessige og energiøkonomiske grunner bør legges
til rette for dette. Forutsetningen er at kommunen velger en praktisk innsamlingsmåte og at
ordningen er økonomisk forsvarlig.
Vi tror man har best mulighet for å lykkes med en slik omlegging dersom ordningen baserer
seg på innsamling i ”grønne poser”, som kan legges i restavfallet.
For mange boliger i Bærum vil hjemmekompostering kunne være en god løsning. Vi
anbefaler at dette gjøres gunstigere, bl.a. gjennom lavere gebyr.

Husholdningene, innsamlingsordning
Nåværende ordning med søppelsekker fungerer godt for innbyggerne. Sekkene gir en
hygienisk løsning med lite eller ingen luktproblemer. I mange småhusområder er
søppelstativet plassert i boder og er dermed lite tilgjengelig for skadedyr.
Vi ser imidlertid at dette gir en del arbeidsmiljømessige utfordringer ved henting av sekkene.
Det er derfor gode grunner til å vurdere overgang til beholder for restavfall inkludert ”grønne
poser”. Dette gir også grunnlag for gebyrdifferensiering.
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Ordningen med henting av plast og papir/papp fungerer imidlertid etter vårt skjønn godt, og
bør ikke endres.
Dersom kommunen likevel kommer til at det skal innføres beholdere også for andre
søppelfraksjoner, må det legges til rette for, og delvis pålegges, løsninger som ikke forringer
nærmiljø og bomiljø. Ombygging av boder, oppsetting av stativer og bygging av egne skur
må det tas omsyn til dette. Innen boligsameier og huseierforeninger bør det være en oppgave
for fellesskapet å finne gode fellesløsninger. Utenfor disse områdene bør kommunen sammen
med stedlig velforening gi anbefaling om løsninger.
Det må tas hen syn til framkommelighet og snøbrøyting i smale boligveier. Det forutsettes
videre at renovatør henter og bringer tilbake beholderne på de anviste stedene.

Returpunkter
Bærum Velforbund mener det generelt er for få returpunkter for glass- og metallemballasje.
Det er viktig at denne ordningen frigjøres fra ekstra bilbruk, og at returpunktene plasseres i
knutepunkter som innbyggerne likevel oppsøker.
Bærum Velforbund kan gjennom velforeningene komme med konkrete forslag til nye steder.
Når det gjelder farlig avfall er situasjonen svært dårlig. Vi mener at dette bidrar til
unødvendig kjøring til Isi og, for mange som ikke disponerer bil, til at farlig avfall går i
restavfallet.
Det er delt ut ”røde bokser”, men disse har ingen funksjon i dagens ordning.
En betydelig bedre ordning må derfor vurderes i kombinasjon med informasjon om
returpunkter, for eksempel for gammel medisin, elektroniske komponenter m.v.

Isi avfallsanlegg, tilgjengelighet og generelle åpningstider
Bærum Velforbund er god fornøyd med funksjonaliteten til det nye anlegget. Åpningstidene
kan tilpasses de flestes behov, men er – slik ordningen nå er – best tilpasset dem som er
hjemme på dagtid. Vi har imidlertid ikke statistikk tilgjengelig, men antar at dette fører til
ekstra press på lørdager.
Det er også slik at kjøretid fra østre Bærum og Fornebu gjør tilbudet mindre attraktivt.
Mange savner derfor et leveringspunkt i denne delen av Bærum.

Isi avfallsanlegg, særlige behov for tilgjengelighet
Beboerorganiserte innsamlingsordninger og dugnader har stor betydning for utvikling av
samhold og felles ansvar. Velforeningene i Bærum arrangerer innsamlinger av hageavfall og
skrot i sine lokale områder. Dette er tjenester som er krevende å gjennomføre, men som
styrker fellesskapet og effektiviserer bruken av Isi.
Dette krever fleksibilitet fra kommunens side, både i forhold til valgt innsamlingsordning og
når det gjelder åpningstider. Dugnader kan stort sett arrangeres på ettermiddags- og
kveldstid.
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Vi ber derfor om at kommunen samarbeider med Bærum Velforbund og velforeningene for å
finne fram til mer fleksible ordninger.
Forsøpling av allmenne- og kommunale områder.
Vi kan ikke se at dette området er behandlet i avfallsplanen. Vår oppfatning er at kommunale
institusjoner, næringsdrivende og beboere har behov for en oppfølging i forhold til generell
forsøpling i kommunen.
Etter vårt skjønn ville det vært naturlig at dette ble utredet i høringsnotatet, selv om selve
oppgaveansvaret ligger i andre tjenestesteder.
Vi foreslår at dette tas inn i planen.
Det bør opprettes en app og link på kommunens nettside der en kan gi melding om ”herreløst
avfall”, som da hentes av kommunen.

Med hilsen

Bærum Velforbund
Erik Sennsvik
Leder
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