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(Stryk det som ikke passer av utbygger / borettslaget / sameiet) 

Denne avtale er inngått mellom: 

i. (…), (org nr. (…)), (adresse), (poststed, nummer) («Utbygger») 

og 

ii. BIR Infrastruktur AS, org.nr. 990 766 665 («BIR») 

 

1. Ansvarsforhold og eierskap 
 

Utbygger har eiendomsretten til eksisterende avfallsløsning («Avfallsløsningen») på eiendommen 
gnr. (...) bnr. (...) i (...) kommune. 

Avfallsløsningen overdras til BIR med tilhørende produktgarantier, samt øvrige rettigheter og 
forpliktelser. Avfallsløsningen overdras fri for pengeheftelser. 

Anlegget overdras til BIR ett år etter tidspunkt for avtaleinngåelse. Fra dag en (1) overtar BIR drifts-, 
vedlikeholds- og serviceansvar for avfallsløsningen. Oppdages det feil og mangler ved 
avfallsløsningen vil BIR fremme reklamasjon overfor produsent/leverandør. Ved en eventuell 
avvisning av reklamasjonskravet, svarer utbygger for mangelskostnader ved avfallsløsningen frem til 
anlegget er overdratt til BIR.  

BIR har en ubetinget rett til å tillate omkringliggende abonnenter å påkoble seg avfallsløsningen, 
dersom BIR vurderer at avfallsløsningen har en tilstrekkelig kapasitet til det og dette av BIR finnes å 
være hensiktsmessig og formålstjenlig.  

 

2. Partenes ansvar for avfallsløsningen 

BIR overtar eierskap til tårn med innkastluke og elektronikk, container med bunnluker og 
sikkerhetsgulv med tilhørende mekanisme. BIR overtar ansvar for vedlikehold og eventuell 
utskiftning av tårn, container og sikkerhetsgulv.  

Utbygger / borettslaget / sameiet beholder eierskap til og ansvar for betongkum som container er 
plassert i. Utbygger / borettslag / sameiet beholder ansvar for å brøyte, rydde snø og is, samt å holde 
området rundt anlegget ryddig. Utbygger / borettslag / sameiet beholder også ansvar for at vann ikke 
trenger inn i betongkummene og ledes vekk fra anlegget (drenering). 

Vedlagt denne avtale følger tegning og beskrivelse av Avfallsløsningen, se vedlegg 1.  

 

3. Tilgang til Avfallsløsningen 

Utbygger / borettslag / sameiet gir herved BIR rett til å ta i bruk nødvendig grunn for å ha 

eksisterende avfallsløsning stående, tømme, vedlikeholde, foreta tilsyn, drifte, reparere, bytte ut og 
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foreta nødvendige oppgraderinger av Avfallsløsningen med tilhørende installasjoner på eiendommen 

gnr. (...) bnr. (...) i (...) Kommune.   

 

Utbygger / borettslag / sameiet forplikter seg til å sikre BIR fremkommelighet for renovasjonsbil på 

sin eiendom, og at eventuell snuplass er fri for biler/hindringer. Utbygger / borettslag / sameiet 

forplikter seg også til å sikre at privat vei vedlikeholdes slik at den opprettholder en forsvarlig 

standard.  

 

Utbygger / borettslag / sameiet skal sørge for at det foreligger:  

• dokumentasjon som viser at avhender har nødvendig fullmakt til å foreta disposisjonen på 
vegne av borettslagets styre. (Tinglysingsloven § 13 og borettslagsloven §8-16 (1))  

eller 

• samtykke fra styret i eierseksjonssameiet innen overtagelsestidspunktet (Tinglysingsloven     
§ 13 og Eierseksjonsloven § 60) 

 

4. Vederlag og omkostninger 

Avfallsløsningen overtas vederlagsfritt.  
 
Den enkelte boenhet i borettslaget / sameiet skal fra oppstart av renovasjonsløsningen betale årlig 
vedtatt renovasjonsgebyr og et brukerpåslag som skal dekke drift og vedlikehold av de nedgravde 
bunntømte containerne.  
 
 

* * * * 

 

Denne avtale er utferdiget i 4 – fire - likelydende eksemplarer, hvorav utbygger og BIR beholder to 
eksemplarer hver.   

 

Bergen, .............................. 

 

Utbygger   BIR   BIR 

          



 
 
 

Avtale om overtakelse av avfallsløsning  

Side 3 av 3 

 

….............  

….................. 
  

Ørjan Johan Mjøs 

Leder Plan og Utbygging  

BIR Infrastruktur AS 

  Lisa Lønne Myre 

Prosjektleder 

BIR AS 

 

 


