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NØKKELINFORM ASJON:

PlanID:

15282020004

Gnr/bnr:

7/12 Sykkylven kommune

Antall boenheter:

17

Renovasjonsløsning:

Avfallsbeholdere og plastsekker

Boligtype:

Frittliggende eneboliger, en tomannsbolig, en firemannsbolig og en
seksmannsbolig.

Maksimal avstand:

50 meter

Renovasjonsteknisk plan viser hvordan renovasjon er tenkt løst i boligområdet Grebstadlia,
Sykkylven.

Illustrasjonen viser en mulig løsning for bebyggelsen i planområdet.

LØSNING FOR HÅNDTERING AV AVFALL
Det er planlagt frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Grebstadlia og det er regulert kun en
adkomstveg i området, med snuhammer i enden.
Det er planlagt oppsamling av avfall i dunker som plasseres på egen tomt og som trilles frem til
vegkanten på hentedagen. Der det er flere boenheter samlet i samme bygg kan det enten
gjennomføres felles oppsamling i større dunker, eller oppsamling i 140 liters dunker.
Oversikt over hvordan
man ser for seg
renovasjonsløsningen.
Skissen viser dunker i
forslått størrelse med
brun farge og angir
antall og plassering på
hentedagen.
Illustrasjonen følger
planforslaget i eget
vedlegg for tydeligere
visuell formidling.

PLANBESTEMMELSENE:
Følgende planføresegner følger planen:
2.11 – Renovasjon
Renovasjon skal gjennomførast ved bruk av avfallsbehaldar. Denne skal plasserast på egen grunn.
Bygningar med fleire bueiningar kan samarbeide om oppsamlinga ved å nytte felles dunkar med
tilstrekkeleg størrelse. På hentedagen skal dunkane plasserast nær vegkanten i den avstand som
renovatøren bestemmer. Arealet som dunkane blir oppstilt på skal være så flatt som mogeleg og
skal vere på omtrent same kotehøgde som vegarealet.
Ved søknad om løyve til byggetiltak skal det ligge føre en renovasjonsteknisk plan for tiltaket, som
også viser samanhengen med tilgrensande områder. Planen skal sendes Årim for uttale dersom
det vert omsøkt bygg for fleire bueiningar.

4.1 Køyreveg, felles (f_SKV)
f_SKV1 skal opparbeidast i 4 meter køyrebanebredde pluss 0,5 meter vegskulder på kvar side.
Vegen skal ha asfaltdekke og vere felles for alle som har sin tilkomst frå vegen. Skjerings- og
fyllingsutslag skal plasserast på regulert byggjeareal. I samband med opparbeiding av vegen skal
det leggast vekt på etablering av gode grøfter på oppsida av f_SKV1 slik at eventuelt flaumvatn i
grøfta blir leia inn i stikkrenna som skal gå under vegen. Vegen skal ikkje ha brattare stigningsgrad
enn 1:10.

Kartutsnittet viser plankartet slik det foreligger i revidert planforslag

TEKNISK DEL
Boligområdet tilrettelegger for inntil 17 boenheter.
5 boenheter i eneboliger
2 boenheter i 2-mannsbolig
4 boenheter i 4-mannsbolig
6 boenheter i 6-mannsbolig

Hver enkelt boenhet skal trille avfallsdunk og bære plastsekk til oppstillingsplass i vegkanten på
tømmedag jf kartskisse for renovasjon.
For boenhet nr. 1-2-3-4 og 14-15-16-17 ser man for seg at det kan være hensiktsmessig med
oppsamling i felles dunker med størrelse 660 l for restavfall, og noe mindre dunker for annen type
avfall. Endelig størrelse på dunker skal avklares med Årim i forbindelse med søknad om byggetiltak.

Planlagt løsning for sørlig del av byggeområdet – viser oppstilling av dunker på hentedagen.

Planlagt løsning for nordlig del av byggeområdet. Viser oppstilling av dunker på hentedagen.

KJØREVEG, TILKOMST FORRENOVASJONSBIL
Planområdet har kjøreadkomst fra eksisterende veg Grebstadlia. Denne har etablert vegbredde på ca
6,5 meter. Grebstadlia er koblet til Grebstadvegen i sør som igjen er koblet til fylkesvegen i vest.

Oversiktskart viser plassering for planområdet i oversiktskart.

Innenfor planområdet er det tilrettelagt for etablering av felles adkomstveg. Planlagt stigningsforhold
er i samsvar med kommuneplanens krav, dvs. maks 10 %/1:10. Vegen er planlagt med 4 meter
kjørebanebredde og 0,5 meter vegskulder på hver side, totalt 5 meter vegareal. Vegen er planlagt
med breddeutvidelse der det er nødvendig, og med snuhammer i enden av vegen. Vegen er
tilrettelagt slik at Årim kan benytte vegen i forbindelse med renovasjonsoppsamling.

Kartutsnittet viser at avkjørselen i sørlig del er tilrettelagt for lastebil med indre svingradius på 7.5 meter jf. Årims krav.

kartutsnittet viser at vendehammer er etablert i samsvar med Årims krav og at det er mulig å snu i enden av vegen.
Målsetting viser 15 x 15 meter for snuhammer. Vegbredde er 4 meter for snuhammeren og 4 (5) meter for kjørevegen.
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