TAG ARKITEKTER AS AVD BERGEN
Nøstegaten 44
5011 BERGEN
Ved: Anders Vågane

Vår ref.: 20/00124-7

Deres ref.:

Bergen, 29.09.2020

Uttalelse til RTP. Bergen planID 66320000 4601.40.354 m.fl. Sætervegen.
Avfallsløsning
Viser til deres renovasjonstekniske plan (RTP) for Sætervegen, Gnr. 40 Bnr. 354 m.fl., i Bergen
kommune, revidert 29.09.20. Planen gjelder for 8 boenheter.

Beholderløsning:
Det skal etableres beholderløsning for restavfall og papir/papp/drikkekartong. Hentested er vist i
RTP.
- 8 stk. 140 l for restavfall
- 8 stk. 140 l for papir/papp/drikkekartong
- 8 stk. 140 l for matavfall
Plastemballasje håndteres som egen plastsekkløsning på avsatt areal. Plastsekkene bør skjermes for å
hindre at de blåser vekk på tømmedag.
Beholdere og plastsekker skal fraktes til og fra hentested av beboerne på tømmedag.

For håndtering av glass- og metallemballasje skal nærmeste returpunkt benyttes.

BIR Privat AS
Pb 6004
5892 Bergen

Tlf. 55 27 77 00
Faks. 55 27 77 01
E-post: bir@bir.no

Et ledende avfallsselskap
Org.nr: NO 984 504 942 MVA
www.bir.no

BIR Privat uttaler seg herved positivt til deres RTP, på følgende vilkår:
1. Tømmefrekvens:
i.
ii.
iii.

Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken
Matavfall ikke oftere enn 2 ganger i måneden
Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.

2. For tømming av beholdere og plastsekker stilles følgende krav for renovasjonsbil (L):
i.

Tilkomstvei, utkjøringsvei, vendehammer og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal
tilfredsstille både lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10
(BK10) 32 tonn, jf. ‘Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og
dimensjoner for offentlig veg’

ii.

Det skal ikke være begrensende hindringer for renovasjonsbilen som mur, fortauskant,
parkerte biler, brøytekanter, stolper, trær, vegetasjon, e.l..

iii.

Det skal etableres permanent "parkering forbudt"-skilt og skravering av
oppstillingsplass for renovasjonsbil ved behov.

iv.

Fortau, gang- og sykkelvei kan som hovedregel ikke benyttes som oppstillingsplass.

v.

Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømming. Den
skal heller ikke være til hinder eller sperre trafikk ved tømming.

3. Ved bruk av private adkomstveier for innsamling av husholdningsavfall, krever BIR at
utbygger avklarer bruken med veieier. Når dette er avklart, skal det inngås en skriftlig avtale
mellom BIR og veieiere.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede eller med BIR Privat sitt kundesenter (Telefon:
815 33 030, Epost: bir@bir.no).

Sjur Atle Aarsand
Planlegger/koordinator avfallsløsninger
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Du kan nå lese de fleste brev fra BIR-konsernet i din digitale postkasse!
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Brev til deg selv
For å lese brev til deg selv må du opprette en digital postkasse. Det er enkelt og gratis på
denne siden: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
Har du ikke egen digital postkasse vil du motta brevet i Altinn.



Brev til bedrift/organisasjon
Du kan lese brev til bedriften/organisasjonen i meldingsboksen i Altinn:
https://www.altinn.no
Under «Profil, roller og rettigheter» kan du se om kontaktinformasjonen er riktig, eventuelt
legge til kontaktinformasjon. Her kan du også delegere rollen «Post/arkiv» dersom du
ønsker at en annen person skal lese post på vegne av bedriften/organisasjonen.

Svar sendes inn via https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/984504942.
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