REVIDERT RENOVASJONSFORSKRFT Nordre Follo kommune
Kommentarer til forslag til endringer i dagens renovasjonsforskrift

§1
Dagens formulering:
§ 1.Mål for avfallssektoren
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling,
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Nordre Follo kommune.

Foreslås endret til:
§ 1. Mål for avfallssektoren
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk, helsemessig og forsvarlig
oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Nordre
Follo kommune.
Forskriften skal bidra til at kommunen kan gjennomføre tiltak for å nå målsettinger for å bedre miljø
og klima, samtidig som renovasjon som samfunnskritisk infrastruktur blir håndtert på en sikker måte.

Den ene endringen fra økonomi til samfunnsøkonomisk anbefales fordi det er ikke nødvendig at den
billigst løsningen nødvendigvis er den billigste samfunnsøkonomiske investeringen.
Avsnitt 2 er nytt i sin helhet. Denne endringen anbefales fordi den presiserer kommunens behov for
gjennomføring av tiltak for å nå målsettinger.

§ 4.Definisjoner
Foreslås endret til:
k. Med nedkastpunkt menes delen av nedgravd avfallsløsning som står over bakken hvor avfallet
kastes ned i.
l. Med avfallssug menes nedkastpunkter med tilhørende nedgravde rørsystemer og sentraliserte
oppsamlingsenheter som ved nedkast suger avfallet til en gitt oppsamlingsenhet.
m. Med fellesløsning menes oppsamlingsenheter til felles bruk for flere abonnenter.
Endringer i denne paragrafen er tre nye begreper som defineres samt at begrepene som defineres nå
står i kursiv.

§ 5. Kommunal innsamling av avfall
Dagen formulering:

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall
I Nordre Follo kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6
om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller
innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og
etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi fritak i særlige tilfeller. Kommunen kan ved
generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller
avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en
økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.
Valg av oppsamlingsenhet, plassering og sortering skal til enhver tid følge gjeldende veileder for
renovasjon. Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Nordre
Follo kommune. Det er ikke tillatt å henlegge eller brenne husholdningsavfall utenom godkjent
avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen.
Foreslås endret til:
Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall
I Nordre Follo kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6
om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller
innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og
etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi fritak i særlige tilfeller. Kommunen kan ved
generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller
avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en
miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet og for å bidra til å nå
fastsatte klima- og miljømålsettinger i kommunen, samt hensynta god økonomiforvaltning.
Valg av oppsamlingsenhet, plassering og sortering skal til enhver tid følge gjeldende veileder for
renovasjon. Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Nordre
Follo kommune. Det er ikke tillatt å henlegge eller brenne husholdningsavfall utenom godkjent
avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen.
Endringene gjelder 1. avsnitt siste setning der økonomisk fjernes foran miljø- og ressursmessig. Det
legges til en del der det presiseres at dette skal bidra til å nå fastsatte klima- og miljømålsettinger i
kommunen, samt hensynta god økonomiforvaltning. Denne endringen peker tilbake på endringen
gjort i § 1 der en benytter samfunnsøkonomisk istedenfor økonomisk.
I samme paragraf, men under kommunal renovasjon er det gjort en mindre endring, «henting
hjemme hos abonnent» er erstattet med «innsamling av husholdningsavfall».

§ 9A. Bruk av oppsamlingsenheter

Dagens formulering avsnitt 6 og 7
Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette
synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares
eller disponeres på en uheldig måte.
Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

Foreslås endret til:
Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) eller antallet
oppsamlingsenheter, eller begge deler hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av
avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.
Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften
eller retningslinjer fastsatt av kommunen etter § 2.
Endringene medfører kun presiseringer.

§ 12. Gebyrplikt og gebyrdifferensiering
Endringen medfører et nytt avsnitt:
Kommunen kan fastsette differensierte gebyrer for håndtering av husholdningsavfall både for driftsog kapitalkostnader. Differensiering kan kun skje på objektive etterprøvbare kriterier. Differensiering
basert på faktisk bruk, eller renovasjonsordningen abonnenten er tilknyttet vil alltid være tillatt.
Endringen medfører en tydeliggjøring av at kommunen kan fastsette differensierte gebyrer også pga
drifts- og kapitalkostnader. Dette innebærer at ved en løsning som avfallssug kan driftskostnadene
ved bruken dekkes kun av de som er tilknyttet avfallsug. Det vil også være mulig å legge
kapitalkostnadene kun på de som benytter avfallssuget dersom dette er ønskelig. Dette vil ivareta
«forurenser betaler prinsippet» i forurensningsloven.

§ 17.Eiendomsrett beholdere ved overgang til nytt renovasjonssystem
Denne paragrafen blir erstattet med en § 17 og en § 18. § 17 er fortsatt delegert til Follo Ren IKS
mens § 18 ikke delegeres. Bakgrunnen for dette er at det er eierkommunen, i dette tilfellet Nordre
Follo kommune, som skal vedta hvordan et eierskap og finansiering skal skje i forbindelse med
avfallssug.
Dagens formulering:
Kommunen besørger og bekoster innkjøp og utlevering av den/de oppsamlingsenheter som baseres
på ny renovasjonsløsning.
Oppsamlingsenhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.
Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter
behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eiereller festeforhold.
Unntak er avfallssuganlegg og spesialbeholdere for større fellesløsninger, som må bekostes og eies av
abonnenten. Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av kommunen. Kommunen kan
pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende
renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette
fremgår av § 1.
Foreslås endret til:
§ 17. Fastsetting av avfallsløsning mv.

Kommunen fastsetter type avfallsløsning og utformingen, med grunnlag i hva kommunen finner best
egnet sett i lys av § 1.
Kommunen besørger og bekoster innkjøp og utlevering av den/de oppsamlingsenheter som baseres
på den enhver tid gjeldende renovasjonsløsningen. Unntak er nedkastpunkter med tilhørende
tilknytning til avfallssuganlegg og spesialbeholdere (bunntømte overflate containere, nedgravde
avfallsbrønner mv.) for større fellesløsninger innenfor gitte eiendommer, som må bekostes og
etableres av utbygger/grunneier.
Oppsamlingsenhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.
Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes. Reparasjon og utskifting etter behov
foretas av kommunen, såfremt det ikke gjelder en renovasjonsløsning som fremgår av unntaket i
andre punktum i denne bestemmelsens andre ledd. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte
eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.
Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av kommunen. Kommunen kan pålegge flere
abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er
hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.
Boligselskaper eller øvrige abonnenter kan ha fellesløsning for avfall når det er inngått avtale om
dette med kommunen. Kommunen kan pålegge abonnenter å benytte den fellesløsning kommunen
fastsetter innenfor rammen av § 1. Boligselskap, hytter og fritidsboliger skal som hovedregel benytte
fellesløsninger.
§ 18. Særskilt om avfallssug
Utførelsen av anlegg for avfallssug må være i samsvar med gjeldene planverk fastsatt av
planmyndighetene i Nordre Follo kommune.
Endringene medfører en tydeliggjøring av at det er kommunen som fastsetter avfallsløsningen som
skal benyttes. I tillegg er det valgt å ha en egen paragraf for avfallssug. Dersom denne skulle vært
delegert til Follo Ren IKS ville det medført at alle eierkommunene til Follo Ren IKS måtte vært enige
om hvor en skulle benytte avfallssug i de ulike eierkommunene. Dette anses ikke som
hensiktsmessig.

