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Utvalg for klima, teknikk og miljø har behandlet saken i møte 27.10.2021 sak 48/21
Behandling/votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Utvalg for klima, teknikk og miljøs vedtak 27.10.2021:
Forskrift om husholdningsavfall for Nordre Follo kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
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Saksfremlegg

Forskrift om husholdningsavfall, Nordre Follo
kommune
Kommunedirektørens innstilling

Forskrift om husholdningsavfall for Nordre Follo kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Sammendrag

Kommunestyrets vedtak av 16. juni 2021 i sak 92/21 «Finansiering, eierskap og drift av avfallssug i Ski
sentrum» medfører at kommunens forskrift om husholdningsavfall må revideres for å muliggjøre
vedtaket om å benytte avfallsug som renovasjonsteknisk løsning i Ski sentrum. Revidert forskrift som
behandles i denne saken vil sikre dette. Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om
husholdningsavfall legges ut på høring i 6 uker.

Faktaopplysninger

I KST sak 198/20 ble det besluttet at avfallssug skulle legges til grunn som renovasjonsløsning for den
videre planleggingen av Ski sentrum. Kommunestyret behandlet 16.6.2021 sak 92/21 «Finansiering,
eierskap og drift av avfallssug i Ski sentrum». Vedtakspunkt 1 sier at «Nordre Follo kommune vedtar
avfallssug som renovasjonsløsning for feltene S1-S14, BB3, B/F1, BB1, BB2, B/T1, og B/F/K4 i
områdereguleringsplan for Ski sentrum». Vedtakspunkt 4 og 5 er som følger:
4. Kommunedirektøren bes umiddelbart starte opp arbeidet med å revidere kommunens
renovasjonsforskrift og tekniske krav til avfallssug for å tilpasse disse til avfallssug i tråd med
vedtaket.
5. Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Ski sentrum og detaljreguleringsplaner
innenfor denne avventes til revidert renovasjonsforskrift er vedtatt og tekniske krav til hele
avfallssuget i Ski sentrum er satt.
Tidligere vedtak i Ski kommune la til grunn at det skal benyttes nedgravde avfallsbrønner som
renovasjonsteknisk løsning for Ski sentrum. Denne modellen er nå forlatt til fordel for avfallssug.
Bakgrunnen for endringen skyldes flere forhold, men i hovedsak var trafikksikkerheten i sentrum og
at nedgravde avfallsbrønner er mer arealkrevende enn avfallssug viktige elementer. Nedgravde
avfallsbrønner er tilstrekkelig dekket av gjeldende renovasjonsforskrift. Når det gjelder avfallssug
krever det en revisjon av dagens renovasjonsforskrift.
Det innføres en avfallsløsning for Ski sentrum som ikke er benyttet andre steder innen Follo Ren IKS
sine eierkommuner. Forskriften, slik den fremstår i vedlegg 1, skal ivareta følgende endrede
forutsetninger i forhold til gjeldende forskrift:



Forskriften må sikre at husholdningsabonnenter innenfor feltene S1-S14, BB3, B/F1, BB1,
BB2, B/T1, og B/F/K4 i områdereguleringsplan for Ski sentrum kan pålegges tilknytning til
avfallssuget, og at næringsbedrifter som ønsker å koble seg til avfallssuget kan gjøre dette.
Forskriften må avklare hvordan investerings- og driftskostnader skal fordeles mellom
brukerne av avfallssuget og øvrige abonnenter i Nordre Follo kommune.
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Lover og regler

Follo Ren IKS er delegert myndighet for forskriftens § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9A og 9B, § 10, § 11, § 15A
og § 17.
Det er foreslått endringer i forhold til gjeldende forskrift (fastsatt av Nordre Follo kommunestyre 12.
desember 2019) for følgende paragrafer:







§ 1. Mål for avfallssektoren
§ 4. Definisjoner
§ 5. Kommunal innsamling av avfall
§ 9A. Bruk av oppsamlingsenheter
§ 12. Gebyrplikt og gebyrdifferensiering
§ 17. Eiendomsrett beholdere ved overgang til nytt renovasjonssystem

I tillegg er den innført en ny § 18. Særskilt om avfallssug. Denne paragrafen er ikke delegert til Follo
Ren.
Hva som er endret, og endringens betydning/begrunnelse, fremgår av vedlegg 2.

Økonomiske konsekvenser

Husholdningsrenovasjon er et selvkostområde der abonnentene skal dekke alle kostnader knyttet
mot innsamling og behandling av husholdningsavfallet.
Økte kapitalkostnader fordeles jevnt på abonnentene i Nordre Follo kommune. Fremtidige
driftskostnader for avfallssuganlegget vil bli dekket av abonnentene som tilknyttes i henhold til
renovasjonsforskriftens § 12 bestemmelser om Gebyrplikt og gebyrdifferensiering. Husholdningene
som tilknyttes avfallssuget vil få et abonnement som er 30 % høyere enn et standardabonnement.
Kommunen fastsetter årlig renovasjonsgebyrene som skal til for å sikre balanse i selvkostregnskapet.

Alternative løsninger

Endring av forskriften er nødvendig for å gjennomføre kommunestyrets vedtak i sak 92/21.

Kommunedirektørens vurdering

Kommunestyrets vedtak av 16. juni 2021 sak 92/21 har satt sluttbehandling av
områdereguleringsplan for Ski sentrum og detaljreguleringsplaner innenfor denne på vent inntil
revidert renovasjonsforskrift blir vedtatt. For ikke å skape unødig forsinkelser i reguleringsplanene,
har det derfor kun blitt gjennomført en liten revisjon av forskriften med det for øye å muliggjøre
avfallssug som renovasjonsløsning i Ski sentrum. Forskriftsendringen åpner også for bruk av
avfallssug andre steder i kommunen.
Forskriftens som nå legges frem svarer ut kommunestyrets bestilling og det anbefales at denne
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
Ski, 01.10.2021
Øyvind Henriksen
kommunedirektør

Monica Lysebo
kommunalsjef
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Vedlegg

Vedlegg 1 Renovasjonsforskrift 01.10.21
Vedlegg 2 Kommentarer til revidert renovasjonsforskrift
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