RENOVASJONSTEKNISK NORM

VEDLEGG A
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
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Denne normen har som formål å sikre at nedgravde avfallsløsninger planlegges, vedlikeholdes og
fornyes på en slik måte at gitte funksjonskrav til anleggene opprettholdes.

Tekniske krav er gitt i dokument:
Renovasjonsteknisk norm – Tekniske krav

Norm for nedgravde løsninger består av følgende deler:




Renovasjonsteknisk norm – Tekniske krav
Vedlegg A – Administrative bestemmelser (dette dokument)
Vedlegg B – Generelt om nedgravde avfallsløsninger

Normen gjelder for alle kommunale nedgravde avfallsløsninger som skal drives og
vedlikeholdes av Trondheim kommune.
Større private nedgravde avfallsløsninger bør også prosjekteres i henhold til normen.

Alle nedgravde avfallsløsninger som faller inn under pkt.1.3 skal prosjekteres og bygges i henhold
til bestemmelser i normen. Der det eventuelt ønskes å bruke andre løsninger en beskrevet i
normen, skal dette avklares med Trondheim kommune.

Avfallshåndtering er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker
planlegging, utførelse og drift av rørbasert avfallsinnsamling, og andre nedgravde
avfallsløsninger. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for avfall opplistet.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at et prosjekt innholdende valg av løsning og utforming for
avfallshåndteringsanlegg skal vurderes av flere instanser i kommunen.
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Denne normen inneholder de krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med
hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde
anlegget.
Normen vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen.
Et avfallsanlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan- og
bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også
underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.

-

Plan- og bygningsloven

-

Teknisk forskrift

-

Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett

-

Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker

-

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
“Byggherreforskriften”

-

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

-

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

-

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)

-

Forurensningsloven

-

Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter Kapittel 1. - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og
sedimenter - Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

-

Forskrift om graving og avstivning av grøfter

-

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
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-

Forskrifter fra arbeidstilsynet

-

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)

-

Forskrift om miljørettet helsevern

-

Kommunenes sentralforbunds forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner og
fylkeskommuner

-

Lov om kulturminner (§ 9: Tiltakshaver har undersøkelsesplikt i forhold til fornminner)

-

Veglov

-

Vegvesenets håndbok N100 – Veg- og gateutforming (utgitt av Statens Vegvesen)

-

Vegvesenets håndbok N200 - Vegbygging (utgitt av Statens Vegvesen)

-

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder

Plan og bygningsloven stiller kompetansekrav til aktører som er ansvarlig som søker,
prosjekterende, kontrollerende og utførende av nedgravde avfallsløsninger.
All prosjektering og utføring skal utføres av godkjent foretak.
Ved tiltak som ikke er søknadspliktig etter Plan og bygningslov, er kompetansekrav til
prosjekterende og utførende de samme som om tiltaket var søknadspliktig.
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Alle tiltak som gjelder nedgravde avfallsløsninger skal godkjennes av Trondheim kommune.

Renovasjon i reguleringsplan

Renovasjon i byggesak

TRV1 i dialog med
forslagsstiller

Oppstart
regulering

Planlagt tiltak
Renovasjonsteknisk
norm

TK2 i dialog med
forslagsstiller

Samråd

Teknisk godkjenning
Trondheim kommune

TK stiller krav:
1. Type avfallsløsning
2. Teknisk godkjenning
før søknad om tiltak

Planforslag

Reguleringsplan
m/bestemmelser

Offentlig ettersyn
(6 uker)

Søknad om tiltak

Stasjonært avfallssug
>300 boenheter
Mobil avfallssug
50-300 boenheter

Vedtak
Bygningsrådet
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Overtakelsesforretning
/ Ferdigbefaring
Avfallsanlegg

Brukstillatelse
Ferdigattest

Innstilling Bystyret

Figur 1

Løpende
anleggskontroll

Renovasjon i reguleringsplan og byggesak

Trondheim kommune kvalitetssikrer og godkjenner prosjektmaterialet også når andre enn
kommunen er utbygger.

1
2

TRV = Trondheim Renholdsverk AS
TK = Trondheim kommune
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Trondheim kommune styrer prosjekteringsfasen for alle anlegg der kommunen er utbygger.
Det skal som hovedregel søkes om byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven for alle nedgravde
avfallsløsninger.
Før søknad om tiltak sendes til Byggesakskontoret skal tiltaket være teknisk godkjent av
Trondheim kommune. Godkjenningsbrev skal legges ved søknad om tiltak.

Ved utførelse skal det for alle anlegg være utpekt prosjektansvarlig fra Trondheim kommune.
I tillegg til prosjektansvarlig skal representanter fra Trondheim Renholdsverk AS foreta kontroll
under utførelsen.

For alle byggetiltak innen nedgravde avfallsløsninger skal det leveres sluttdokumentasjon til
Trondheim kommune.
Krav til sluttdokumentasjon er beskrevet i Renovasjonsteknisk norm – Tekniske krav.

Planfasen skal avklare hvilke ledninger som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold.
Det skal være en formell overtakelse ved alle byggetiltak som omfatter kommunale nedgravde
avfallsløsninger.
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