
Ny renovasjonsordning 
Generelt for området 
Vi ønsker med dette å informere om den nye søppelordningen. Styret har i lengre tid vært i dialog 
med Bærum kommune for å bli enige om de beste løsningene for vårt område. Husstandene kan 
stort sett velge om det er ønskelig å ha beholderen ute eller bygge om boden, se side 2 for 
mulighetene per område/vei. Om noen skulle ha noen spesielle behov må dette også tas med 
kommunen. 

Informasjon om nye beholdere: 
• Dagens søppelsekker er på 80l og blir hentet ukentlig, mens det i ny løsning vil være større 

beholdere som blir hentet hver 14. dag. Merk at det fortsatt vil være unntak ved f.eks. 
jul/fellesferier og annet, der det vil bli ukentlig tømming. 

• Sortering av Papp og papir kan jo nå gjøres ved bruk av egen papp/papir beholder, eller 
beholde de oransje sekkene. Dette måtte alle husstander melde inn selv til kommunen nå i 
fjor høst.  

• Plast sortering vil fortsatt være i de gjennomsiktige plastsekkene.  

Husstandene kan velge mellom enten:  

• Ha egen frittstående 260l beholder (delt mat-/restavfall)  
• Dele med naboen og ha en 140l mat-  og en 240l restavfallsbeholder 

Beholderstørrelser 
 140L Matavfall 240L Restavfall 260L todelt Rest + mat 
Bredde 48 58 70 
Dybde 55 73 70 
Høyde 107 107 110 
Total Bredde m/hjul 50 58 70 

 

140l og 240l beholderne har «lokk i lokk» funksjon slik at de kan åpnes fra begge sider.  

Om husstanden ønsker å ha beholder i bod må all ombygging av bod påkostes selv. Husstandene må 
selv sikre at de har plass til de beholderne de bestiller ved å måle bod, dør og annet.  

Dato for ferdigstillelse 
For dem som har/ønsker utendørs plassering av beholder kan beholderne leveres så snart vi har fått 
tilbakemelding fra alle beboerne. Kommunen vil da hente de gamle stativene. 

For dem som skal bygge om bod må vi diskutere dato for ferdigstillelse. 

 

  



Områdeoversikt 
For noen innerst i smale veier vil det som i dag kunne påløpe et trilletillegg. Kommunen bekrefter at 
de vil sette inn mindre biler for henting, slik at alle får hentet beholderne sine. 

Rognebærstien 
I Rognebærstien blir det fortrinnsvis 140 liters beholder til matavfall + en 240 liters beholder til 
restavfall. Disse plasseres i bod og det må bygges terskler slik at beholderne kan trilles inn og ut. 
Renovatørene skal klare å trille beholderne i trappetrinn. 

Tillesløkka 
I Tillesløkka har de aller fleste en løsning med utendørs beholder i dag. Dermed er det 
hensiktsmessig å fortsette med denne løsningen og utplassere en beholder til hver husstand på 260 
liter. Kommunen påpekte at noen hadde løsning med sekk i bod i dag der dette ikke ville være en 
god løsning for ny beholder ettersom det var både port, trappetrinn og dør. 

Øverhavna 
I Øverhavna må beboerne selv se hva som er hensiktsmessig. Her deler ikke husstandene bod med 
nabo og kan velge om 260 liter beholder skal plasseres ute eller i bod. Om man velger bod må det 
bygges terskel, evt. bygge opp gulv og utvide dør. 

Østenga 
I Østenga blir det fortrinnsvis en 140 liters beholder til matavfall + en 240 liters beholder til 
restavfall. Disse plasseres i bod og det må bygges terskler og evt. bygge opp gulv slik at beholderne 
kan trilles inn og ut. 

Nerhavna 
I Nerhavna må beboerne selv se hva som er hensiktsmessig. Der husstandene ikke deler bod med 
nabo kan man velge 260 liters beholder plassert ute eller i bod. Om man velger bod må det bygges 
terskel, evt. bygge opp gulv og utvide dør. 

Saubakken 
I Saubakken må beboerne selv se hva som er hensiktsmessig. Her deler ikke husstandene bod med 
nabo og kan velge om 260 liters beholder skal plasseres ute eller i bod. Om man velger bod må det 
bygges terskel, evt. bygge opp gulv. 

Tilbakemelding 
Styret ønsker tilbakemelding på hvilken størrelse beholder(e) dere ønsker slik at vi kan samkjøre 
utlevering med kommunen. Tilbakemelding via epost styret@aasjordet.org eller lapp i postkassen til 
Håkon Rokne i Østenga 7. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Åsjordet Huseierforening 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Navn: Adresse: 

Størrelse beholder(e): Nabo man deler bod med: 
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