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Informasjon om iSekk avfallsløsning

Kommunen kan gi gebyr for bruk av store avfallssekker
- Medfører brannfare og hindrer fremkommelighet
Vi i Bymiljøetaten kontakter ditt firma på bakgrunn av at dere ifølge våre opplysninger
selger avfallsløsninger som innebærer bruk av store avfallssekker. Disse sekkene er
brannfarlige og hindrer fremkommelighet, og kunder som bruker slike sekker kan
derfor få gebyr.
Sekkene utgjør brannfare nært husvegger
Bymiljøetaten og Bergen Brannvesen deler en økende bekymring for bruken av
denne avfallsløsningen. Slike sekker blir ofte stående over flere dager, i verste fall
uker, før de blir fjernet. Dette påvirker både fremkommelighet og brannsikkerhet i
byen. Særlig utgjør slike sekker en brannfare når de er plassert inntil husvegger,
spesielt i trehusbebyggelse. Brann i en avfallssekk kan enkelt spre seg til trehus og
gjennom vinduer i bygårder. Eksempler på årsaker til at slike avfallssekker tar fyr er
knust glass, oljefiller, sigarettsneiper eller ildspåsettelse.
Forbudt i henhold til Politivedtektene
I henhold til Vegloven og Politivedtektene for Bergen kommune, kan kommunen gi
gebyr for utplassering av store avfallssekker og stille krav til at den som plasserer ut
sekkene må dekke kommunens utgifter som går til å fjerne sekkene.
 Politivedtektene gjeldende for Bergen kommune setter i §6 forbud mot å plassere
noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig grunn.
 Vegloven regulerer gjennom §57 også slik bruk av eiendomsområdet til offentlig vei.
Veglovens §58 hjemler det offentliges rett til å få dekket sine kostnader ved fjerning
av innretninger.
Kunder som velger denne avfallsløsningen og ikke forholder seg til reguleringer på
offentlig grunn kan altså risikere gebyr for brudd på politivedtektene, i tillegg til krav
om å dekke kommunens utgifter til å fjerne slike sekker.
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Hva kan du gjøre?
Dersom firmaet ditt skal fortsette å selge store avfallssekker, må dere informere
kundene om at sekkene ikke kan plasseres på gater og fortau i Bergen sentrum.
Kunder som skal bruke slike sekker må plassere de i god avstand fra bygninger;
Brannvesenet anbefaler minst fem meter.
Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål om dette kan du kontakte Bymiljøetaten på telefon 55 56 56 90
eller bymiljoetaten@bergen.kommune.no
Med hilsen
Bymiljøetaten
Ellen Karin Nordhus - leder
Ole Bjørgen - saksbehandler
Dokumentet er godkjent elektronisk.

Side 2 av 2

