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Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle saken. Representanten
fratrådte møtet og ingen vara møtte.
Repr. Andersen (H) ba om at følgende protokollføres:
Hytterenovasjon er årlig/helårs – Røsstad og Kleivseth.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

Bakgrunn for saken:
Revidert forskrift for innsamling av husholdningsavfall har vært på offentlig høring våren
2017. Forskriften trenger oppdatering i forbindelse med nytt gebyrregelverk innført i 2015,
spesielt når det gjelder definisjon av boenheter. I tillegg ønskes det å innføre krav om samtykke
for innsamling av husholdningsavfall i henhold til Forurensningslovens § 32.

Avfall Sør er det første offentligeide avfallsselskapet som legger frem forskrift med innføring
av krav om samtykke, og forslaget følges av hele bransjen, også nasjonalt. Norsk Industri har
protestert på vegne av sine private medlemsbedrifter i avfallsbransjen, mens Miljødirektoratet
tvert imot har kommet med klare anbefalinger til kommunene om å skjerpe bruken av
samtykke.

Saksutredning:
Gjeldende forskrift for husholdningsavfall er fra 2009, og arbeidet med revisjon har pågått i
omtrent halvannet år.
Foreslåtte endringer i forskriften
Gjeldende forskrift trenger oppdatering i forbindelse med at nytt gebyrregelverk ble innført i
2015. Dette gjelder blant annet definisjon av boenheter, omtale av flere retningslinjer enn før,
samt presiseringer om tilsyn. Justeringene er diskutert med kommuneadvokaten i Kristiansand,
og sammen har man kommet frem til de formuleringer for et regelverk som gir de nødvendige
bestemmelser og samtidig er tydelig for husholdningene. Avfall Sør vil, etter at ny forskrift er
vedtatt, utarbeide retningslinjer for praktisering av forskriften slik at husholdningene opplever
å få en enhetlig behandling i ulike saker.
I tillegg ønskes innføring av krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall. Krav om
samtykke ønskes for å sikre den kommunale styringsretten over husholdningsavfallet, samt å
finne gode miljømessige løsninger og ivareta hensynet til kommunens innsamlings- og
behandlingsløsninger. Dessuten er det behov for å få korrekt statistikk på husholdningsavfall
fra de private aktørene som leverer tjenester mot husholdningen (eks. containerutleie til
boligeier/borettslag/sameier).
Krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall er innarbeidet som et eget kapittel i
forskriften, og vil bli supplert med en egen retningslinje som vil angi krav til søknad,
rapporteringsrutiner, mm.
Øvrige endringer i forskriften er ellers av kosmetisk karakter.
Hvorfor krav om samtykke?
Avfall Sør har jobbet sammen med alle de store byene i Norge om å skjerpe bruken av
Forurensningslovens § 32 som sier at «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn
husholdningsavfall». Byene har utarbeidet forslag til felles regelverk, men
Kristiansandsregionen er først ute med å legge frem konkret forslag til forskrift med krav om
samtykke for all innsamling av husholdningsavfall.
For kommuner og offentlig eide avfallsselskaper er det mange gode grunner for å praktisere
samtykke for innsamling av husholdningsavfall:





Samtykke er et viktig verktøy for å sikre pålitelig statistikk og måloppnåelse på
gjenvinning og ombruk. I dag blir husholdningsavfall hentet av private selskaper
registrert som næringsavfall.
Mindre kontroll og styring kan gi økt renovasjonsgebyr, redusert materialgjenvinning
og i verste fall medføre avfall på avveie eller ulovlig håndtering.
Bærekraftig investeringer i infrastruktur krever forutsigbarhet og mengde.
De fleste avfallspolitiske mål fra EU er rettet mot ‘municipal waste‘. Å svekke
kommunenes styringsrett vil gjøre det vanskeligere å oppnå økte krav om
materialgjenvinning.

Eksempler på aktivitet som omfattes av samtykke-regelen
Mange av aktørene som opererer i dette markedet er seriøse i sitt fag, men det finnes også
svært useriøse aktører som ikke forholder seg til lover og regler, og som dermed gir økt risiko
for skade på mennesker og miljø på grunn av avfall på avveie.
Typisk aktivitet er private som samler inn husholdningsavfall i container, storsekk, varebil o.l.
Mer utfordrende, og mer i gråsonen er det når det etableres privat gjenvinningsstasjon, eller når
det dukker opp formidlingstjenester ala Über for avfall. Det siste er en formidling av tjenester
mellom avfallsbesitter/privathusholdning og uavhengig transportør.
Omfanget av denne virksomheten er vurdert til å være om lag 10 % av total mengde
husholdningsavfall rapportert til KOSTRA, tilsvarende 44 kg/innbygger per år, (se vedlegg 5,
rapport fra Mepex.)
Kommuner og offentligeide selskaper har gjennom Forurensningsloven ansvar for å sikre at
innsamling av husholdningsavfall skjer forsvarlig i forhold til relevant regelverk, og dermed et
behov for regulering når andre enn de selv skal samle inn husholdningsavfall.

Høringsprosess for forskriften
Forskriften har vært på offentlig høring med høringsfrist 2. mai 2017. Det kom inn ett
høringsinnspill fra Norsk Industri på vegne av private avfalls- og gjenvinningsbedrifter. Norsk
Industri mener at det er unødvendig å kreve samtykke for containervirksomhet for innsamling
av grovavfall fra husholdningene, da dette er et velfungerende marked. De mener dette vil
skape mer byråkrati. Norsk Industri viste også til at Miljødirektoratet senhøstes 2016 fikk i
oppdrag av Klima- og Miljødirektoratet å lage en forskrift for unntak for containervirksomhet
ved kommunalt samtykke, men som var uavklart status på i vår.
Private aktørers innspill til forskriften
Norsk Industri har gjennomført møte med ordføreren i Kristiansand om denne saken, og det
samme har konsernledelsen for Norsk Gjenvinning (NG) og Franzefoss Gjenvinning (FG).
Byingeniøren i Kristiansand var med på begge møtene, og på møtet med NG og FG var også
Avfall Sør representert ved administrerende direktør og avdelingsleder for kunde og
innsamling til stede.
Den private sektoren av avfallsbransjen er skeptisk til innføring av samtykke, og nevner i
hovedsak to grunner:
1. Fare for økt byråkrati og at useriøse aktører uansett ikke vil bli fulgt opp av det
offentlige.
2. Mulighet for kommuner/offentlige aktører å avslå søknad om samtykke til aktører som
oppfyller de generelle kravene, for så å starte lignende virksomhet selv. (Forskriftens
§12.2.)
Ønsket om riktigere statistikk er den private delen av avfallsbransjen innstilt på å samarbeide
med det offentlige om.
På grunn av usikkerheten rundt hva Miljødirektoratet ville konkludere med i forhold til et
eventuelt unntak for containerinnsamling, har Avfall Sør ventet med å sende forskriften til
politisk behandling i kommunene.
Svar fra Miljødirektoratet om unntak for containerinnsamling
I slutten av juni kom Miljødirektoratet med sitt svar til Klima- og miljødepartementet:

«Vi anbefaler at det ikke innføres en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er
nødvendig ved private aktørers utleie av avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier,
men at ordningen med kommunalt samtykke videreføres. Vi mener kommunene må tydeliggjøre
og gjøre en mer helhetlig oppfølging av dagens krav til samtykke, men at de selv er best i stand
til å velge hvordan det skal skje. Vi mener også at private aktører som samler inn
husholdningsavfall, bør pålegges å rapportere opplysninger om avfallet til kommunen, som
rapporterer disse videre til SSB.»
Praktisering av samtykke – behov for like regler og praksis
Kommunenes/selskapenes adgang til å gi eller nekte samtykke vil ikke være regulert i
forskriften, og vil bero på skjønn basert på lokale forhold. Det er likevel et ønske om at
kommunene/selskapene skal ha mest mulig enhetlig praksis.
Tiltak som kan bidra til størst mulig grad av lik skjønnsutøvelse er:
 Felles regler/kriterier for skjønnsutøvelsen
 Lik informasjon i alle kommuner
 Like søknadsskjema, herunder krav til dokumentasjon
 Like maler for tillatelser og avslag
Det er allerede nå igangsatt et prosjekt hvor en ser på muligheten for å digitalisere
søknadsprosessen.
Avfall Sør er i gang med å planlegge hvordan igangsetting av samtykke skal skje, herunder
avsette arbeidskraft til oppgaven. Likevel ønsker man å avvente arbeidet noe for å se hvordan
prosessen går fremover i andre regioner som har igangsatt dette arbeidet, men som i dag ikke er
kommet like langt i prosessen. Administrasjonen anbefaler å samkjøre iverksettelse med de
andre store byene.
Videre fremdrift – politisk behandling
Endringene i forskriften som går på gebyrsystem og boenheter er nødvendige, og ønskes fra
Avfall Sørs side innført så raskt som mulig. Med Miljødirektoratets avklaringer i forhold til
kommuner og offentlig eide selskapers bruk av samtykke, ser Avfall Sør ikke lenger noen
grunn til å vente med politisk behandling av forskriften.
Avfall Sør anbefaler derfor kommunene å vedta forskrift for husholdningsavfall, slik at den
kan bli gjeldende fra 1.1.2018.
Endret organisering av klagenemnd
Det har pågått prosess i Avfall Sør om behov for en endret organisering av klagenemnd for
Avfall Sør vedr. husholdningsavfall. Da felles forskrift for innsamling av husholdningsavfall
sist ble revidert i 2009, ble ansvaret for å behandle klager flyttet fra kommunenes nemnder til
styret i Avfall Sør AS. I denne prosessen har kommuneadvokaten påpekt at dette ikke er
anbefalt praksis, og viser til uttalelse fra Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) som
sier «Det bør opprettes særskilte interkommunale klagenemnder for å behandle klager over
enkeltvedtak truffet av et IKS.» og «Slik KRD ser det, er det neppe rettslig grunnlag for at
styret i et IKS er klager for enkeltvedtak.»
På bakgrunn av dette anbefales det å starte arbeidet med å opprette en felles klagenemnd for
Avfall Sør og andre interkommunale selskaper, som f.eks. KBR (Kristiansandsregionen brann
og redning IKS), der det forholdsvis nylig ble gjennomført liknende endring.
Oppsummering

Administrasjonen har vurdert at endringene i forskriften som går på gebyrsystem og boenheter
er nødvendige for at Avfall Sør skal kunne følge opp og forvalte tjenestene til husholdningene
på en god og enhetlig måte. Med Miljødirektoratets avklaringer i forhold til kommuner og
offentlig eide selskapers bruk av samtykke, anbefaler administrasjonen kommunestyret å vedta
revidert forslag for husholdningsavfall slik at denne kan tre i kraft fra 1.1.2018.
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Til Avfall Sør sine eierkommuner Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.
Avfall Sør er har gjennom separate delegasjonsvedtak overlatt forvaltning av forskrift for husholdningsavfall til
Avfall Sør AS. Gjeldende forskrift er fra 2010, og forskriften har behov for revisjon på flere punkter.
Administrasjonen i Avfall Sør har i samarbeid med det administrative utvalget for eierkommunene arbeidet med
utkast til revidert forskrift, og det er gjennomført offentlig høring våren 2017. Forskriften trenger oppdatering i
forbindelse med nytt gebyrregelverk innført i 2015, spesielt når det gjelder definisjon av boenheter. I tillegg
ønskes innføring av krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall i henhold til Forurensningslovens §32.
Forslag til forskrift ble enstemmig vedtatt av Avfall Sørs styre den 9. september 2017, og Avfall Sør ber om at
forskriften vedtas i kommunestyrene i løpet av høsten 2017 for ikrafttreden 1.1.2018. Vedlagt er forslag til forskrift
og komplett styresak fra Avfall Sør AS, inkludert alle vedlegg.
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Sak AS 56 -2017

Revisjon av forskrift for husholdningsavfall - vedtak
Sammendrag
Revidert forskrift for innsamling av husholdningsavfall har vært på offentlig høring våren 2017.
Forskriften trenger oppdatering i forbindelse med nytt gebyrregelverk innført i 2015, spesielt når det
gjelder definisjon av boenheter. I tillegg ønskes innføring av krav om samtykke for innsamling av
husholdningsavfall i henhold til Forurensningslovens §32.
Avfall Sør er det første offentligeide avfallsselskapet som legger frem forskrift med innføring av krav
om samtykke, og forslaget følges av hele bransjen, også nasjonalt. Norsk Industri har protestert på
vegne av sine private medlemsbedrifter i avfallsbransjen, mens Miljødirektoratet tvert imot har
kommet med klare anbefalinger til kommunene om å skjerpe bruken av samtykke.

Forslag til vedtak
1.

Styret i Avfall Sør vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall.

2.

Styret i Avfall Sør oversender felles renovasjonsforskrift til Avfall Sør sine eierkommuner
og ber om at forskriften vedtas i de ulike kommunestyrene i løpet av høsten 2017 for
ikrafttreden 01.01.2018.

Bakgrunn for saken
Gjeldende forskrift for husholdningsavfall er fra 2009, og arbeidet med revisjon har pågått i omtrent
halvannet år. Styret i Avfall Sør har flere ganger behandlet saken, sist 6.6.2017, (sak ASH 42/2017).
Foreslåtte endringer i forskriften
Forskriften trenger oppdatering i forbindelse med nytt gebyrregelverk innført i 2015. Dette gjelder
blant annet definisjon av boenheter, omtale av flere retningslinjer enn før samt presiseringer om
tilsyn. Justeringene er diskutert med kommuneadvokaten i Kristiansand, og sammen har man
kommet frem til de formuleringer for et regelverk som gir de nødvendige bestemmelser og samtidig
er tydelig for husholdningene. Videre arbeid i Avfall Sør vil bli å utarbeide retningslinjer for
praktisering slik at husholdningene opplever å få en enhetlig og rettferdig behandling i ulike saker.
I tillegg ønskes innføring av krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall. Krav om
samtykke ønskes for å sikre den kommunale styringsretten over husholdningsavfallet samt å finne
gode miljømessige løsninger og ivareta hensynet til kommunens innsamlings- og
behandlingsløsninger, og dessuten få korrekt statistikk for husholdningsavfallet.
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Krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall er innarbeidet som et eget kapittel i
forskriften, og vil bli supplert med en egen retningslinje som vil gi krav til søknad, rapportering med
videre.
Øvrige endringer i forskriften er ellers av kosmetisk karakter
Hvorfor krav om samtykke?
Avfall Sør har jobbet sammen med alle de store byene i Norge om å skjerpe bruken av
Forurensningslovens §32 som sier at «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn
husholdningsavfall». Byene har utarbeidet forslag til felles regelverk, men Kristiansandsregionen er
først med å legge frem konkret forslag til forskrift med krav om samtykke for all innsamling av
husholdningsavfall.
For kommuner og offentlig eide avfallsselskaper er det mange gode grunner for å praktisere
samtykke for innsamling av husholdningsavfall:
-

Samtykke er et viktig verktøy for å sikre pålitelig statistikk og måloppnåelse. I dag blir
husholdningsavfall hentet av private selskaper registrert som næringsavfall.
Mindre kontroll og styring kan gi økt renovasjonsgebyr, redusert materialgjenvinning og i
verste fall medføre avfall på avveie eller ulovlig håndtering.
Bærekraftig investeringer i infrastruktur krever forutsigbarhet og mengde.
De fleste avfallspolitiske mål fra EU er rettet mot ‘municipal waste‘. Å svekke kommunenes
styringsrett vil gjøre det vanskeligere å oppnå økte krav om materialgjenvinning.

Eksempler på aktivitet som omfattes av samtykke-regelen
Mange av aktørene som opererer i dette markedet er seriøse i sitt fag, men det finnes også svært
useriøse aktører som ikke forholder seg til lover og regler, og som dermed gir øt risiko for skade på
mennesker og miljø på grunn av avfall på avveie.
Typisk aktivitet er private som samler inn husholdningsavfall i container, storsekk, varebil o.l.
Mer utfordrende, og mer i gråsonen er det når det etableres privat gjenvinningsstasjon, eller når det
dukker opp formidlingstjenester ala Uber for avfall. Det siste er en formidling av tjenester mellom
avfallsbesitter/privathusholdning og uavhengig transportør.
Omfanget av denne virksomheten er vurdert til å være om lag 10 % av total mengde
husholdningsavfall rapportert til KOSTRA, tilsvarende 44 kg/innbygger per år, (se vedlegg 5, rapport
fra Mepex.)
Kommuner og offentligeide selskaper gjennom Forurensningsloven ansvar for å sikre at innsamling
av husholdningsavfall skjer forsvarlig i forhold til relevant regelverk, og dermed et behov for
regulering når andre enn de selv skal samle inn husholdningsavfall.
Høringsprosess for forskriften
Forskriften har vært på offentlig høring med høringsfrist 2. mai 2017. Det kom inn ett høringsinnspill
fra Norsk Industri på vegne av private avfalls- og gjenvinningsbedrifter. Norsk Industri mener at det
er unødvendig å kreve samtykke for containervirksomhet for innsamling av grovafall fra
husholdningene da dette er et velfungerende marked, og de mener dette vil skape mer byråkrati.
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Norsk Industri viste også til at Miljødirektoratet senhøstes 2016 fikk i oppdrag av Klima- og
Miljødirektoratet å lage en forskrift for unntak for containervirksomhet ved kommunalt samtykke.
Private aktørers innspill til forskriften
Norsk Industri har gjennomført møte med ordføreren i Kristiansand om denne saken, og det samme
har konsernledelsen for Norsk Gjenvinning (NG) og Franzefoss Gjenvinning (FG). Byingeniør i
Kristiansand Terje Lilletvedt var med på begge møtene, og på møtet med NG og FG var også Avfall
Sør ved Hans Georg Høgevoll-Garstad og Elisabeth A. Helle til stede.
Den private sektoren av avfallsbransjen er skeptisk til innføring av samtykke, og nevner i hovedsak to
grunner:
1. Fare for økt byråkrati og at useriøse aktører uansett ikke vil bli fulgt opp av det offentlige.
2. Mulighet for kommuner/offentlige aktører å avslå søknad om samtykke til aktører som
oppfyller de generelle kravene, for så å starte lignende virksomhet selv. (Forskriftens §12.2.)
Ønsket om riktigere statistikk er den private delen av avfallsbransjen innstilt på å samarbeide med
det offentlige om.
På grunn av usikkerheten rundt hva Miljødirektoratet ville konkludere med i forhold til et eventuelt
unntak for containerinnsamling, har Avfall Sør ventet med å sende forskriften til politisk behandling i
kommunene.
Svar fra Miljødirektoratet om unntak for containerinnsamling
I slutten av juni kom Miljødirektoratet med sitt svar til Klima- og miljødepartementet:
«Vi anbefaler at det ikke innføres en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er
nødvendig ved private aktørers utleie av avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier, men
at ordningen med kommunalt samtykke videreføres. Vi mener kommunene må tydeliggjøre og gjøre
en mer helhetlig oppfølging av dagens krav til samtykke, men at de selv er best i stand til å velge
hvordan det skal skje.
Vi mener også at private aktører som samler inn husholdningsavfall, bør pålegges å rapportere
opplysninger om avfallet til kommunen, som rapporterer disse videre til SSB.»
Praktisering av samtykke – behov for like regler og praksis
Kommunenes/selskapenes adgang til å gi eller nekte samtykke vil ikke være regulert i forskriften, og
vil bero på skjønn basert på lokale forhold. Det er likevel et ønske om at kommunene/selskapene
skal ha mest mulig enhetlig praksis.
Tiltak som kan bidra til størst mulig grad av lik skjønnsutøvelse er:
- Felles regler/kriterier for skjønnsutøvelsen
- Lik informasjon i alle kommuner
- Like søknadsskjema, herunder krav til dokumentasjon
- Like maler for tillatelser og avslag
Det er allerede nå igangsatt et prosjekt hvor en ser på muligheten for å digitalisere
søknadsprosessen.
Avfall Sør er i gang med å planlegge hvordan igangsetting av samtykke skal skje, herunder avsette
arbeidskraft til oppgaven. Likevel ønsker man å avvente arbeidet noe for å se hvordan prosessen går
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fremover i andre regioner som har igangsatt dette arbeidet, men som i dag ikke er kommet like langt
i prosessen. Administrasjonen anbefaler å samkjøre iverksettelse med de andre store byene.
Videre fremdrift – politisk behandling
Endringene i forskriften som går på gebyrsystem og boenheter er nødvendige, og ønskes innført så
raskt som mulig. Og med Miljødirektoratets avklaringer i forhold til kommuner og offentlig eide
selskapers bruk av samtykke, ser administrasjonen i Avfall Sør ingen grunn til å vente med politisk
behandling av forskriften.
Administrasjonen anbefaler derfor kommunene å vedta forskrift for husholdningsavfall, slik at den
kan bli gjeldende fra 1.1.2018.
Endret organisering av klagenemnd
Administrasjonen har tidligere varslet at det er behov for en endret organisering av klagenemnd for
Avfall Sør. Da felles forskrift for innsamling av husholdningsavfall sist ble revidert i 2009, ble ansvaret
for å behandle klager flyttet fra kommunenes nemnder til styret i Avfall Sør AS. I revisjonsarbeidet
denne gang har kommuneadvokaten påpekt at dette ikke er anbefalt praksis, og viser til uttalelse fra
Kommunal- og Regionaldepartementet som sier «Det bør opprettes særskilte interkommunale
klagenemnder for å behandle klager over enkeltvedtak truffet av et IKS.» og «Slik KRD ser det, er det
neppe rettslig grunnlag for at styret i et IKS er klager for enkeltvedtak.»
På bakgrunn av dette anbefaler administrasjonen å starte arbeidet med å opprette en særskilt
klagenemnd for Avfall Sør. Det mest naturlige vil være at nemnda består av en representant fra hver
av eierkommunene, og at de har faste møter årlig. Det er kommunene som utpeker medlemmer, og
de skal også utpeke leder og nestleder. Det vil derfor bli lagt frem felles saksfremstilling til
kommunene. Det er viktig å finne medlemmer til nemnda som har kjennskap til avfallsfeltet, men
som ikke sitter for nærme vedtakene. Kommuneloven regulerer hvem som er valgbare til
klagenemnda.
Administrasjonen vil arbeide videre sammen med Kommuneadvokaten i Kristiansand og med
eierkommunene om dette arbeidet, for å sikre en god prosess. Det er forholdsvis nylig gjennomført
liknende endring i KBR, Kristiansandsregionen brann og redning, og administrasjonen vil benytte seg
av deres opplegg der det er et sammenfallende behov.

Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Kunde og innsamling

Vedlegg






Vedlegg 1 – Revidert forskrift for husholdningsavfall
Vedlegg 2 – Høringsinnspill fra Norsk Industri
Vedlegg 3 – Faktaark fra KS-Bedrift om kommunal styringsrett og samtykke
Vedlegg 4 – Brev fra Miljødirektoratet om innføring av forskrift om kommunalt samtykke ved
utleie av avfallscontainere
Vedlegg 5 – Rapport «Private næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall» - Mepex
2017
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FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE
KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.
Fastsatt av

Kristiansand bystyre xxxx
Songdalen kommunestyre xxxx
Søgne kommunestyre xxxx
Vennesla kommunestyre xxxx

med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85, i lov av 11. april 2003 nr 23
om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og Kommuneloven § 6.
Forvaltning av forskriften er delegert til Avfall Sør AS, i henhold til separat delegeringsvedtak
i hver kommune.
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Kap. 1
§1

Generelle bestemmelser

Forskriftens formål

Forskriften skal sikre lovlig, miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling,
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, samt forhindre
ulovlig innsamling av husholdningsavfall.
Mål, strategier og tiltak for avfallsarbeidet er nedfelt i kommunens avfallsplan.

§2

Virkeområde

§ 2.1 Forskriften omfatter håndtering av husholdningsavfall i kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla og regulerer Avfall Sørs og abonnentenes ansvar og
oppgaver knyttet til sortering, oppsamling, innsamling og transport av
husholdningsavfall. Forskriften fastsetter også bestemmelser om
1.
2.
3.
4.
5.

Avfallsgebyrer
Renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Hjemmekompostering
Farlig avfall
Samtykke til innsamling av husholdningsavfall

Næringslivet er i henhold til Forurensingslovens §32 pliktige til å sørge for at eget
avfall gjenvinnes eller håndteres på annen lovlig måte og omfattes derfor ikke av
forskriften.
§ 2.2 Med hjemmel i Forurensningslovens §30, 1.ledd, er det lovpålagt innsamling av
husholdningsavfall. Ordningen omfatter alle bebygde eiendommer der det kan oppstå
husholdningsavfall, herunder hytter og fritidseiendommer.
§ 2.3 Husholdningsavfall skal ikke oppbevares, henlegges eller behandles på annen måte
enn det som fremgår av forskriften.
§ 2.4 Den som omfattes av renovasjonsordningen for husholdningsavfall plikter å betale
avfallsgebyr.
§ 2.5 Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens
bestemmelser, herunder fastsette krav til blant annet
-
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Sortering av avfallet
Kjørbar vei
Plassering og bruk av oppsamlingsenheter
Hjemmekompostering
Renovasjon fra hytter og fritidseiendommer
Fritak fra lovpålagt renovasjon
Boenheter
Nedgravd løsning
Samtykke til innsamling av husholdningsavfall
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§3

Definisjoner
Som avfall forstås) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf.
forurensningsloven § 27. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og
stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og
avgasser regnes ikke som avfall. forurensningsloven deler videre avfallet inn i
kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større
gjenstander).
Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander
som inventar og lignende.
Med husholdning menes alle typer boliger (boenheter) med privat husholdning
(enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel ol.), også boliger (boenheter) som
ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus, sjøbod, campingvogn, brakke,
spikertelt. En bolig (boenhet) defineres som privat husholdning når den i hovedsak er
egnet til å bidra til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Dette omfatter
også studenthybler, rom i bokollektiv eller tilsvarende bolig (boenhet) som gir adgang
til kjøkken eller annen innretning for matstell og med muligheter for hvile.
I grensen mot næringsavfall er det det å anses som husholdningsavfall når boligen
(boenheten) har vært i bruk i mer enn tre måneder.
Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Lovpålagt renovasjon: Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der
det oppstår husholdningsavfall skal foregå i kommunal regi.
Med innsamling menes både henteordninger (avhente avfall hjemme hos privat
husholdning) og bringeordninger (mottak av avfall fra privat husholdning).
Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnent eller annen avfallsprodusent
holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste
avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottaksplasser som returpunkt og
gjenvinningsstasjon.
Bioavfall er matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg
for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering.
Restavfall er avfall som blir igjen etter utsortering av fraksjoner for gjenvinning og
biologisk behandling.
Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med
annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing
eller fare for skade på mennesker og/eller dyr.
Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom eller seksjonert del
av slik eiendom med påstående bolig eller boenhet som er tilsluttet lovpålagt
renovasjonsordning for husholdningsavfall.
Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk- eller som har vært
i bruk til beboelse i mer enn to måneder, brakker, spikertelt o.l.
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Med delt abonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles
avfallsbeholdere for en eller flere avfallsfraksjoner.
Med naboer menes en som eier, fester, bruker eiendom som har felles grense
mellom annen eiendom som angjeldende eiendom.
Personer som eier en andel eller en seksjon i et sameie (f. eks firemannsbolig eller
tomannsbolig) regnes også som naboer i relasjon til denne forskrift. Dette gjelder
likevel ikke beboere i borettslag og boligaksjeselskap.
Med gjenboere menes eier, fester eller bruker av eiendom på andre siden av vei,
åpen plass eller lignende, og ikke har felles grense med angjeldende eiendom.
Med kjørbar vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid på tømmedag er i
slik stand at renovasjonsbil kan komme frem til oppstillingsplass og snu på en
forsvarlig måte. Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for renovasjonsbil.
Med oppsamlingsenhet menes beholder, dunk, stativ, sekker, kasse,
undergrunnssystemer, containere m.m.
Med oppstillingsplass menes sted der beholder står plassert. Kan være lik eller
forskjellig fra plassering av beholder på tømmedag.
Med tømmedag menes den virkedag abonnentene i henhold til tømmeoversikt skal få
utført tømming av avfallsbeholder(e).
Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor innbyggere kan levere
en eller flere utsorterte avfallsfraksjoner, for eksempel glassemballasje,
metallemballasje, plastemballasje osv.
Gjenvinningsstasjoner er tilrettelagte, betjente plasser hvor kommunens innbyggere
kan levere sorterte avfallsfraksjoner, herunder ikke gjenvinnbart restavfall. Det
forutsettes at avfallet sorteres og leveres i rett merket container.
Med samtykke menes i denne forskrift en tillatelse til å samle inn husholdningsavfall.
Ved samtykke gjøres et unntak fra forbudet mot å samle inn husholdningsavfall jf.
Forurensningsloven § 30 tredje ledd.

Kap. 2
§4

Innsamling av husholdningsavfall

Avfall Sørs oppgaver og ansvar

§ 4.1 Avfall Sør skal sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som
omfattes av forskriften. Avfall Sør skal sørge for hensiktsmessige kjøreruter etter
kjørbar vei, og utarbeide tømmeoversikt ut ifra dette. Innsamling skal foregå i samsvar
med gjeldende tømmeoversikt.
§ 4.2 Innsamling av avfall skal utføres slik at beboerne ikke unødvendig sjeneres av støv,
lukt og støy. Renovatørene skal forlate beholderne i lukket og oppreist tilstand.
§ 4.3 Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at
avfallsfraksjoner som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på
annen lovlig måte.
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§ 4.4 Avfall Sør bestemmer til enhver tid hvilke typer oppsamlingsenheter som skal
benyttes hos den enkelte abonnent. Oppsamlingsenhet som leveres ut av Avfall Sør
er Avfall Sørs eiendom.
For oppsamlingsenheter som Avfall Sør eier vil Avfall Sør reparere eller skifte ut
oppsamlingsenhet som følge av vanlig slitasje og elde, samt ved skader som
påviselig har sammenheng med uaktsom håndtering fra renovatørens side.
I tvilstilfeller vil plassering av avfallsbeholder og lignende på tømmedag bestemmes
av Avfall Sør. Avfall Sør kan pålegge midlertidige eller varige endringer i plassering
på tømmedag. I perioder med vanskelige kjøreforhold kan det være nødvendig å
benytte en annen plassering på tømmedag enn resten av året.
Der det ligger til rette for det, kan Avfall Sør bestemme at det skal anvendes felles
oppsamlingsenheter og at oppsamlingsenhetene skal ha felles oppstillingsplass og
plassering på tømmedag.
§ 4.5 Avfall Sør bestemmer plassering av returpunkt, hvilke fraksjoner som skal leveres på
returpunktet, hvilke oppsamlingsenheter som skal benyttes og andre forhold knyttet til
drift av returpunkt. Avfall Sør skal sørge for regelmessig tømming av returpunkt.

§5

Abonnentens oppgaver og ansvar

§ 5.1 Abonnenten plikter å legge forholdene til rette slik at renovasjonen kan utføres på en
hensiktsmessig og hygienisk måte.
Abonnenten plikter å kildesortere avfallet etter Avfall Sørs retningslinjer. Abonnenten
plikter videre å følge Avfall Sørs retningslinjer for bruk av oppsamlingsenhet,
returpunkt, og gjenvinningsstasjon.
§ 5.2 Abonnenten skal ha oppstillingsplass for oppsamlingsenhetene, og plassen må ha
tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal. Oppsamlingsenheter må plasseres og
tømmes tilstrekkelig ofte slik at de ikke er til sjenanse for andre, verken ved
oppbevaring på oppstillingsplass eller i forbindelse med tømming. Kommunen kan
pålegge ekstratømminger dersom dette er nødvendig av hygieniske årsaker.
Abonnenten er ansvarlig for kostnader forbundet med dette.
Oppsamlingsenhetene skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på
tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren
ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. Oppsamlingsenheter skal settes
tilbake på oppstillingsplass snarest mulig etter tømming.
Plassering av oppsamlingsenheter i forhold til tilliggende bygninger skal både ved fast
oppstillingsplass og på tømmedag være slik at konsekvensene av en evt. brann i
oppsamlingsenheten reduseres.
Oppsamlingsenhet tømmes i henhold til tømmeoversikt. På tømmedagen må
avfallsbeholder være satt ut til vei- eller fortauskant ved kjørbar vei senest kl. 06.00.
Dersom vei på grunn av snø eller andre hindringer ikke er kjørbar, kan renovatøren
unnlate å tømme beholderen.
§ 5.3 Abonnenten skal sørge for renhold av beholder og omgivelsene rundt denne.
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§ 5.4 Abonnenter som leier ut eiendommer eller boenheter er ansvarlig for at
bestemmelsene i denne forskriften, jf. særskilt bestemmelsene i §§ 5 og 6, blir
overholdt for sine eiendommer. Abonnenten plikter å informere leietakere om
bestemmelsene som gjelder. Leietaker er pliktig til å følge disse.
§ 5.5 Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, antall boenheter,
innflytting, fraflytting, nedriving, brann etc., skal meldes skriftlig til Avfall Sør. Eier er
ansvarlig for at Avfall Sør til enhver tid har de riktige opplysninger for
eiendom/abonnent. Avfall Sør kan øke volumet på oppsamlingsenheten (e) i forhold til
avfallsmengde og antall boenheter.

§6

Bruk av oppsamlingsenheter

§ 6.1 Oppsamlingsenheten må ikke inneholde avfall eller gjenstander som kan utsette
renovatøren for fare under håndteringen.
§ 6.2 Oppsamlingsenheten må ikke overfylles eller fylles med avfall som er så tungt eller så
fast pakket at det skaper vanskeligheter ved innsamling. Gjenstander som på grunn
av form, materialsammensetning og/eller størrelse ikke skal legges i
oppsamlingsenheten, må leveres til mottak som Avfall Sør anviser.
Komprimeringsutstyr tillates ikke brukt uten Avfall Sørs samtykke.
Oppsamlingsenhetens totalvekt må i fylt tilstand ikke overstige de grenseverdier som
Avfall Sør setter.
§ 6.3 Avfall Sør er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med
forskriftens bestemmelser. Avfall som settes ved siden av oppsamlingsenheten vil
ikke bli samlet inn.
§ 6.4 Skader på oppsamlingsenheten som skyldes uaktsomhet fra abonnenten er
abonnentens eget ansvar. Avfall Sør kan kreve at oppsamlingsenhet skiftes ut for
abonnentens regning.

Kap. 3
§7

Tilleggsbestemmelser

Hjemmekompostering

§ 7.1 Hageavfall kan komposteres i egen hage der det ligger til rette for det.
§ 7.2 På eiendommer der det ligger til rette for det kan Avfall Sør gi tillatelse til
kompostering av bioavfall, herunder matavfall, i komposteringsbeholder godkjent av
Avfall Sør.
Hjemmekompostering av matavfall kan kun skje etter skriftlig avtale med Avfall Sør.
Dersom abonnentene opptrer i strid med avtalen eller krav fra Avfall Sør, kan
tillatelsen til hjemmekompostering trekkes tilbake.
§ 7.3 All kompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte og uten sjenanse
for naboer m.v.
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§8

Farlig avfall fra husholdninger

§ 8.1 Avfall Sør skal sørge for at det er et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra
husholdninger.
§ 8.2 Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i andre oppsamlingsenheter enn de som er
spesielt beregnet på denne fraksjonen. Farlig avfall skal bare leveres til godkjent
ordning for farlig avfall.

§9

Renovasjon av hytter og fritidseiendommer

§ 9.1 Hytter og fritidseiendommer omfattes av renovasjonsordningen, jf. forskriftens § 2.2.
Den enkelte kommune bestemmer forskriftens virkeområde.
Avfall Sør kan fatte vedtak om fritak i henhold til forskriftens § 13.3 andre ledd.
Avfall Sør kan bestemme at innsamling fra hytter og fritidseiendommer bare skal skje
visse deler av året.
§ 9.2 Abonnenter omfattet av ordningen skal sortere avfallet i samsvar med anvisninger fra
Avfall Sør.
Abonnenter omfattet av ordningen kan benytte returpunkt og gjenvinningsstasjon på
samme måte som andre husholdninger.
§ 9.3 Avfall Sør bestemmer plassering av beholdere, hvilke fraksjoner som skal leveres,
hvilke oppsamlingsenheter som skal benyttes og andre forhold knyttet til drift av
renovasjon fra hytter og fritidseiendommer.
Avfall Sør kan bestemme at det skal anvendes felles oppsamlingsenheter og at
oppsamlingsenhetene skal ha felles oppstillingsplass.

Kap. 4

Bestemmelser om gebyr

§ 10 Gebyrplikt
§ 10.1 Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale avfallsgebyr i samsvar med
gjeldende gebyrregulativ i den kommune hvor eiendommen er registrert.
Ved mislighold er eier økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor
kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren
økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett
til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.
Gebyrplikten løper til Avfall Sør har mottatt melding om endring i abonnementsforhold
og godkjent endringen.
§ 10.2 Avfallsgebyrets oppbygging og størrelse fastsettes i kommunens betalingsregulativ.
Alle kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall i kommunen skal
dekkes av gebyrene.
§ 10.3 Tilleggstjenester skal betales etter selvkost.
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§ 10.4 Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter
pantelovens § 6 - 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr
gjelder reglene i lov av 6. juni 1975, nr. 29, §§ 26 og 27 om eiendomsskatt til
kommunen, tilsvarende.

§ 11 Gebyrdifferensiering
Kommunen fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de
fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.
Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av leverte avfallsmengder og/eller antall
tømminger.

Kap. 5
Kommunalt samtykke til innsamling av
husholdningsavfall
§ 12.1 Private som ønsker å samle inn husholdningsavfall i Kristiansand, Søgne, Songdalen
eller Vennesla må søke om samtykke. Avfall Sør gir samtykke til innsamling av
husholdningsavfall når følgende kumulative krav er oppfylt:
a) Kvalifikasjonskrav
Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak.
Foretaket må være egnet til å foreta og til å kunne gjennomføre den innsamlingen
det gis tillatelse til.
b) Krav til utførelse av oppgaven
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og
øvrig relevant regelverk.
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten
ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke
husholdningsavfallstyper som samles inn og omfanget av innsamlingen.
Rapportering gjøres til Avfall Sør, som kan fastsette krav til hvordan rapportering
skal skje.
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt.
Samtykkemottaker er alene ansvarlig for skade virksomheten påfører Avfall Sør
eller tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt samtykke til.
c) Krav til søknad og dokumentasjon
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse
som gitt i egen retningslinje.
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er
fastsatt i denne forskriftens § 12.1 bokstav b.
§ 12.2 Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt kan Avfall Sør nekte å gi samtykke
dersom Avfall Sørs mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.
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§ 12.3 Avfall Sør kan trekke samtykke dersom:
Innsamling og behandling ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende
regelverk.
Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av
samtykkemottaker reduserer Avfall Sørs mulighet for økonomisk og rasjonell
drift.
Endringer i offentlige regler og krav, som har betydning for tildeling av
samtykke.
Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for
avvisning etter Forskrift om offentlig anskaffelse § 11-10.
Opplistingen er ikke uttømmende.
Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.
§ 12.4 Gebyr
Avfall Sør kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne forskriften.
Gebyret skal ikke overstige Avfall Sørs kostnader ved saksbehandling og kontroll.
§ 12.5 Kontroll og sanksjon
Avfall Sør skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til innsamling
av husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av forurensningsloven
kapittel 7.
Avfall Sør kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at forskriften
eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige Avfall Sørs
kostnader ved gjennomføring av kontrollen.

Kap. 6

Avsluttende bestemmelser

§ 13 Bestemmelser om unntak og fritak
§ 13.1 Avfall Sør kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra bestemmelsene i denne
forskriften. Avfall Sør innhenter om nødvendig helsemyndighetenes godkjennelse på
forhånd.
§ 13.2 Avfall Sør kan etter skriftlig søknad gi midlertidig fritak fra lovpålagt innsamling av
husholdningsavfall for abonnenter i helårsboliger som er midlertidig ubebodd. Fritak
gis ikke for mindre enn 6 måneder, og kan gis for inntil 1 år av gangen.
Dersom det innvilges midlertidig fritak, gis det automatisk fritak fra plikten til å betale
for hele eller deler av renovasjonsgebyret for fritaksperioden. Avfall Sør avgjør om
utleverte beholdere skal hentes inn i fritaksperioden og kan beregne gebyr for inn- og
utkjøring av beholdere.
Blir boligen tatt i bruk før fritaksperioden utløper skal Avfall Sør varsles umiddelbart.
Avfall Sør kan fastsette nærmere retningslinjer om fritak fra lovpålagt innsamling av
husholdningsavfall, herunder hvordan gebyret i fritaksperioden skal beregnes.
§ 13.3
Avfall Sør kan gi fritak fra innsamling av husholdningsavfall fra hytter og
fritidseiendom dersom fritidsboligen/boenheten er å betrakte som kondemnert.
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§ 14 Tilsyn
Avfall Sør fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift følges. Tilsyn kan
utføres på flere måter, herunder besøk og befaring.

§ 15 Forhold til andre forskrifter og myndigheter
Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for å sikre at håndtering av avfall
skjer i samsvar med Kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag
fastsette ytterligere vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av
avfallet.

§ 16 Delegasjon
Myndighet i denne forskriften er delegert fra de respektive kommuner til Avfall Sør
med unntak for §§ 10.2, og 13.3 første ledd, jf. forurensningsloven § 83.

§ 17 Vedtak og klage
Avfall Sør kan treffe de vedtak som er nødvendige for å gjennomføre denne forskrift.
Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskrift sendes til Avfall Sør AS.
Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet
klagenemnd.

§ 18 Sanksjoner og straff
Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift eller vedtak fattet i henhold til
denne forskrift kan Avfall Sør sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak. Avfall Sør
kan gi pålegg om økt beholdervolum, økt tømmeavgift, opprydding og ettersortering
av avfallet. Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må betales av abonnenten
etter selvkost. Overtredelse av forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf.
forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 19 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra xx.xx.xxxx.
Denne forskrift erstatter gjeldende forskrifter vedtatt av:
Kristiansand bystyre
22.06.10
Songdalen kommunestyre 24.06.10
Søgne kommunestyre
17.06.10
Vennesla kommunestyre
17.06.10
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Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Deres ref.:
16/2278

Oslo, 29.06.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/10986

Saksbehandler:
Bernt Ringvold

Svar på oppdrag - innføring av forskrift om kommunalt
samtykke ved utleie av avfallscontainere
Det følger av Forurensningslovens § 30 at ingen må samle inn husholdningsavfall uten
kommunens samtykke. Det fremgår av samme paragraf at forurensningsmyndighetene i
særlige tilfeller (ved forskrift eller enkeltvedtak) kan bestemme at kommunens
samtykke ikke er nødvendig. Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å
vurdere om en slik forskrift bør innføres for private avfallsaktører, som samler inn
husholdningsavfall ved utleie av avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier.
Vi anbefaler at det ikke innføres en slik forskrift. Hovedbegrunnelsen er at det er
nødvendig med en god oversikt over private aktører som samler inn husholdningsavfall
for å kunne gjennomføre og føre tilsyn med tiltak som øker materialgjenvinningen av
avfallet. Avfallsmengden som samles inn av private aktører utgjør om lag 10 % av
mengden som kommunen tar hånd om. Det er behov for en betydelig økning i
materialgjenvinningen av dette avfallet, som i dag ligger på 10-20 %. Kommunen bør ha
et samlet ansvar for å øke materialgjenvinningen av alt husholdningsavfall, enten det
samles inn av private aktører eller av kommunen selv. En fjerning av
samtykkeordningen vil gjøre det vanskeligere å nå EUs ambisiøse
materialgjenvinningsmål, som ventes å bli enda mer ambisiøse for årene som kommer.
En endring av samtykkekravet vil også kunne gi økte utfordringer knyttet til uforsvarlig
avfallshåndtering hos eventuelle useriøse avfallsaktører.
Kommunene har hatt til dels manglende og ulik oppfølging av kravene til samtykkene.
Vi mener kommunene må tydeliggjøre og mer helhetlig følge opp dagens krav til
samtykke, men at de selv er best i stand til å velge hvordan det skal skje. Vi mener
også at private aktører som samler inn husholdningsavfall må pålegges å rapportere
opplysninger om avfallet til kommunen, som rapporterer videre til SSB.
Dersom samtykkeordningen likevel fjernes, mener vi at forurensningsloven også må
endres fordi vi ikke kan se at det foreligger et "særlig tilfelle", som dagens § 30 i
forurensningsloven forutsetter.
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Vi viser til oppdrag fra Klima- og miljødepartementet av 07.11.2016 om å utrede konsekvensene av
å innføre en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er nødvendig ved utleie av
avfallscontainere. Departementet har i muntlig avklaring av oppdraget bedt oss om i første omgang
å vurdere om det bør innføres en slik forskrift sett opp mot andre aktuelle løsninger. I dette
svarbrevet redegjør vi derfor for utfordringene på området, går gjennom ulike mulige løsninger som
kan svare på utfordringene og gir vår anbefaling av hvordan utfordringene bør løses.
Bakgrunn
Kommunen skal i henhold til forurensningsloven § 30 sørge for innsamling av husholdningsavfall.
Denne tjenesten har kommunen monopol på, jf. § 30 tredje ledd, som fastsetter at ingen må samle
inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke.
Det har blitt påpekt at et krav om samtykke for private avfallsaktører som leier ut containere til
innsamling av husholdningsavfall, oppleves som byråkratisk og kan gi et dårligere og dyrere
tjenestetilbud for husholdningene. Dette er bakgrunnen for Klima- og miljødepartementet (KLD) sitt
oppdrag til oss.
Kort situasjonsbeskrivelse
Kommunen samler inn husholdningsavfall gjennom ulike hente- og bringeordninger. Avfallet som
ikke hentes hos husholdningene, bringes for det meste til returpunkter og gjenvinningsstasjonene,
ofte av husholdningene selv. I tillegg samler en rekke private avfallsaktører inn noe av dette
avfallet hos husholdningene, enten direkte hos boligeiere eller hos borettslag, sameier,
velforeninger mv. Forskjellige aktører tilbyr slike tjenester, både store, etablerte avfallsselskaper,
mindre næringsaktører samt frivillige organisasjoner og lignende. Avfallet samles som regel opp i
containere, men også i annet oppsamlingsutstyr, for eksempel sekker. I det siste har det også blitt
etablert internettbaserte aktører. Disse formidler tjenester for henting av avfall mellom
husholdningene og ulike transportører, som tar ansvar for videre håndtering av avfallet.
Så vidt vi er kjent med, søker de færreste private aktører om samtykke til å samle inn
husholdningsavfall. På den annen side har vi grunn til å tro at mange kommuner kjenner til dette
uten å ha fulgt det opp. Regelverket gir ingen konkrete føringer eller formkrav for hvordan
samtykke skal gis. Dersom kommunen kjenner til at konkrete, private aktører driver innsamling av
husholdningsavfall, kan man derfor i noen grad gå ut ifra at det er gitt "stilltiende samtykke".
Det er vårt inntrykk at kommunene for det meste har sett på situasjonen som uproblematisk, men
at holdningen gradvis har endret seg. For å komme frem til en mer aktiv og enhetlig praktisering av
samtykkebestemmelsen i forurensningsloven, har kommunale interesseorganisasjoner derfor begynt
å utarbeide eget veiledningsmateriale om dette.
I den videre omtalen er det private avfallsaktørers innsamling av husholdningsavfall ved utleie av
containere og lignende utstyr eller henting i bil vi har et fokus på. Private aktørers innsamling av
husholdningsavfall på oppdrag fra kommunen er ikke en del av vurderingene.
Utfordringer på området
Innsamling av husholdningsavfall er en omfattende og kostnadskrevende oppgave, som krever
langsiktig planlegging fra kommunens side for å sikre økonomisk og rasjonell drift. Kommunens
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monopol på området legger til rette for slik drift gjennom å gi større forutsigbarhet og kontroll med
oppgaven. Kravet om kommunalt samtykke til private aktører som samler inn husholdningsavfall må
ses i sammenheng med dette.
Mepex Consult AS har på oppdrag av Miljødirektoratet gjort en kartlegging av private avfallsaktørers
innsamling av husholdningsavfall ved utleie av containere og lignende utstyr eller henting i bil, se
vedlagte rapport. Vår beskrivelse av utfordringene på området er langt på vei basert på denne
rapporten, samt på møter og korrespondanse med Avfall Norge, KS Bedrift, Norsk Industri og
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Det anslås at private aktører samler inn anslagsvis 230 000 tonn husholdningsavfall per år på
landsbasis ved utleie av containere og lignende utstyr. Dette utgjør om lag 10 % av totalmengden
husholdningsavfall som kommunen samler inn. Usikkerheten i anslaget er vesentlig, inntil +/- 25 %,
men det er ingen tvil om at mengden husholdningsavfall de private samler inn på denne måten er
betydelig. Det virker som mengden har vært relativt stabil de siste 10 årene. I den siste tiden har
det imidlertid vært en tilvekst av mindre, private aktører, og mengden kan derfor forventes å øke i
tiden framover. Praksisen forekommer over hele landet.
Norsk Industri og MEF påpeker at denne innsamlingen av husholdningsavfall i privat regi utfyller det
kommunale tilbudet på området og er en praksis som bør videreføres. De uttrykker bekymring for at
en tydeligere og strengere oppfølging av dagens regelverk om samtykke fra kommunens side vil
medføre økt byråkrati og en risiko for forskjellsbehandling. De mener det kan vanskeliggjøre
arbeidet til de private aktørene og kunne føre til et dårligere tjenestetilbud til husholdningene.
I det følgende går vi gjennom de momentene vi mener er viktig å ta hensyn til før en bestemmer om
dagens regelverk og/eller oppfølgingen av dette bør endres.
Materialgjenvinning av avfallet
Husholdningsavfall som samles inn av private aktører, går i liten grad til materialgjenvinning. De
private gjør i hovedsak ingen omfattende sortering av avfallet, noe som fører til at størstedelen går
til energiutnyttelse eller deponering. Andelen til materialgjenvinning utgjør bare om lag 10-20 % av
totalmengdene og er lavere enn tilsvarende andel for husholdningsavfallet samlet inn av kommunen,
som ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) lå på 38 % i 2015. Dersom avfallsinnsamlingen i privat regi tas
med i beregningene, vil den totale materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet følgelig
reduseres noe.
I vårt brev til KLD av 02.12.2016 om overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall har vi
påpekt at det blir svært utfordrende å nå EUs gjeldende og foreslåtte materialgjenvinningsmål for
husholdningsavfall og lignende næringsavfall. Selv om husholdningsavfallet som samles inn av
private aktører kun utgjør 10% av husholdningsavfallet som kommunen tar hånd om, er det likevel
nødvendig å øke materialgjenvinningen også av dette avfallet. Det vil være særlig kritisk å oppnå en
slik økning dersom EUs foreslåtte mål for 2025 og 2030 blir vedtatt, siden disse målene ligger helt
på grensen av hva som er mulig å realisere med kjent teknologi.
Mepex Consult anslår at materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet som private aktører
samler inn, kan økes vesentlig og nå 45-50 % fram mot 2025-2030. Dette vil kreve at det innføres
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ambisiøse virkemidler, og at etterlevelsen av kravene kontrolleres. Mulige virkemidler er beskrevet i
vårt brev av 02.12.2016. Disse vil kunne innrettes og tilpasses slik at husholdningsavfallet som
samles inn av private aktører også omfattes. Dette gjelder særlig krav i forskrift om utsortering og
materialgjenvinning av avfallet.
Rapportering til SSB
Husholdningsavfallet som samles inn av de private aktørene, inngår ikke i den offisielle statistikken
for husholdningsavfall fra SSB siden denne er basert på innrapportering fra kommunene. Dette er
uheldig, særlig siden mengdene som mangler er relativt store, og det undergraver kvaliteten i den
nasjonale avfallsstatistikken. Norge er dessuten pålagt å rapportere korrekt og oppdatert
avfallsstatistikk til EU.
Useriøse aktører
De fleste private avfallsaktører er seriøse virksomheter, og vi forutsetter at de håndterer innsamlet
husholdningsavfall forsvarlig, på lik linje med kommunen. En del av innsamlingen som utføres av de
nye, mindre aktørene, er imidlertid uregistrert og uformell, for eksempel ved at det varsles om
innsamling av avfall gjennom lapper i postkassene, eller ved at internettbaserte aktører formidler
hentetjenester til privatpersoner. Vi har ikke god nok oversikt over dette markedet, men ser ikke
bort ifra at enkelte useriøse aktører håndterer avfallet på ulovlig og uforsvarlig måte, noe som kan
gi økt forurensning og forsøpling.
Avfall til kommunale avfallsanlegg
På kommunal side finnes det en bekymring om at dersom mengden husholdningsavfall samlet inn av
private aktører øker vesentlig, kan dette redusere kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell
drift av egne avfallsanlegg. Bekymringen skyldes i hovedsak usikkerhet rundt hvilke mengder og
typer avfall som vil leveres inn til kommunens anlegg i en situasjon hvor private aktører tar hånd om
en større del av avfallet eller spesielt verdifulle avfallsfraksjoner. Dette er en utfordring som er
vanskelig å kvantifisere, men vi kan likevel ikke se bort ifra at den kan få betydning.
Rettslige rammer
Det følger av forurensningsloven § 30 tredje ledd tredje setning at forurensningsmyndigheten i
særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak kan bestemme at kommunens samtykke ikke er
nødvendig. Ordlyden "særlige tilfeller" indikerer at det er snakk om et snevert anvendelsesområde.
Ifølge forarbeidene har hjemmelen sin viktigste funksjon i tilfeller der næringslivet har fått ansvar
for å nå fastsatte mål for gjenvinning m.m. av avfallsfraksjoner som omfatter forbruksavfall
(nåværende husholdningsavfall). Hjemmelen var også tenkt å kunne bli benyttet i andre tilfeller der
det er behov for å oppheve kravet om kommunalt samtykke for å sikre gjennomføring av
samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningsordninger for særskilte avfallsfraksjoner, jf.
Ot.prp.nr.48 (1995-1996) s. 15-16. Departementet uttalte imidlertid at kommunens ansvar for, og
rett til å bestemme over innsamlingen av forbruksavfall (nåværende husholdningsavfall) fremdeles
skulle være hovedregelen, og at hjemmelen kun ville bli benyttet i unntakstilfeller.
Vurdering av aktuelle løsninger
Vi gir i det følgende en overordnet vurdering av de mulighetene vi anser som aktuelle for å løse
utfordringene knyttet til innsamling av husholdningsavfall ved utleie av containere og lignende
utstyr eller henting i bil i privat regi.
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1. Forskrift som gir et bortfall av dagens krav til kommunens samtykke.
En slik forskrift vil innebære at private aktører ikke lenger trenger samtykke for å leie ut containere
eller lignende utstyr. Dette vil i de fleste tilfeller være en videreføring av dagens praksis, fordi de
færreste kommunene har fulgt opp dagens regelverk. En slik forskrift vil frata kommunene
muligheten til en mer aktiv praktisering av samtykkeordningen i framtiden.
Om en velger denne løsningen, mener vi det er nødvendig at forurensningsloven § 30 tredje ledd
endres for å kunne hjemle en slik forskrift i forurensningsloven. Dette fordi vi ikke kan se at det
foreligger et "særlig tilfelle" som dagens § 30 i forurensningsloven forutsetter, og som forarbeidene
presiserer.
Et av argumentene som har vært trukket fram for å ta bort kravet til samtykket, er å bidra til
mindre byråkrati og øke valgmuligheten for befolkningen. Vi mener dette ikke kan knyttes til
gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningsordninger eller næringslivets ansvar
for å nå fastsatte gjenvinningsmål m.m., slik forarbeidene angir. Vi kan heller ikke se at større
valgmulighet og mulighet for konkurranse begrunner et "særlig tilfelle".
En endring av regelverket vil gjøre det vanskelig for myndighetene å ha oversikt over private
aktører som samler inn husholdningsavfall. Dette er uheldig når nåværende og fremtidige krav til
materialgjenvinning krever innføring og oppfølging av nye virkemidler. Manglende oversikt over
private aktører som samler inn husholdningsavfall vil også gjøre det mer komplisert å løse
utfordringene om uforsvarlig avfallshåndtering fra useriøse aktører og også kommunens mulighet for
økonomisk og rasjonell drift.
2. En forskrift som fastsetter en registreringsplikt i stedet for dagens krav til samtykke
Et alternativ til dagens samtykkekrav kan være at det i stedet innføres en forskrift som bestemmer
at alle private virksomheter som samler inn husholdningsavfall ved utleie av containere og lignende
må være registrert. Den aktuelle registreringen vil kunne inngå i Enhetsregisteret i Brønnøysund, jf.
ordningen for avfallstransportører, -forhandlere og –meglere som angitt i avfallsforskriften kapittel
13A. En annen løsning er at registreringen drives av statlige eller kommunale myndigheter som en
egen ordning.
En slik forskrift vil også måtte hjemles i forurensningsloven § 30 tredje ledd, og vil, slik vi ser det,
medføre behov for endringer i forurensingsloven.
En slik løsning vil gi myndighetene oversikt over private aktører på innsamlingsmarkedet. Dette vil
gi noe reduksjon av problemene knyttet til nye virkemidler for å øke materialgjenvinningen. I tillegg
vil oversikten trolig kunne bidra til å redusere risikoen for uforsvarlig avfallshåndtering.
3. Videreføring og tydeliggjøring av samtykkeordningen
En tredje løsning er at dagens regelverk opprettholdes og at kravene til samtykke videreføres, men
med mer helhetlig oppfølging fra kommunene. Vi er kjent med at det på kommunal side har vært
arbeidet med å legge til rette for en slik løsning, både innen KS, Avfall Norge og kommunale
avfallsselskaper, og utfordringene er gjennomgått i Avfall Norges rapport 1/2016,
"Husholdningsavfall – kommunens ansvar". Rapporten inneholder et utkast til forskriftsbestemmelser
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i en lokal forskrift som skal danne ramme for kommunens adgang til å gi samtykke. Her foreslås det
betingelser for at samtykke skal kunne gis, bl.a. kvalifikasjonskrav til søker og krav om rapportering
av opplysninger om det innsamlede avfallet til kommunen.
Vi har ikke tatt stilling til denne konkrete måten å gjennomføre samtykkeordningen på, men viser til
at de private aktørenes innsamling av husholdningsavfall ved utleie av containere og lignende utstyr
fyller et behov. Det vil med andre ord være viktig å oppnå en effektiv ordning som ikke er unødig
komplisert, samtidig som det må sikres likebehandling og forutsigbarhet for de private aktørene.
En slik ordning vil gi kommunen god oversikt over private aktører på innsamlingsmarkedet samtidig
som det vil kunne stilles betingelser direkte fra kommunen til aktørene, herunder krav til
utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallsfraksjoner. Kommunen kan også kontrollere at
kravene etterleves av de private aktørene. Bestemmelser i statlig forskrift om utsortering og
materialgjenvinning av husholdningsavfallet vil kunne rettes til kommunen, noe vi mener vil være
forvaltningsmessig mest effektivt med tanke på å nå EUs krav til materialgjenvinning.
Alternativt kan kravene rettes direkte til de private aktørene, men for at myndighetene skal kunne
kontrollere etterlevelsen av kravene, er det også her nødvendig å ha en oversikt over alle aktører.
Vi mener at det vil være enklere for kommunen å følge opp de ulike private aktørene som opererer
på lokalt nivå. Det vil dessuten være mest hensiktsmessig at kommunen har et samlet ansvar for å
øke materialgjenvinningen av alt husholdningsavfall, enten det samles inn i privat regi eller av
kommunen selv, og kan se materialgjenvinningsresultatene som oppnås for de private aktørene i
sammenheng med kommunens egne resultater.
Videreføring av samtykkeordningen vil i tillegg bidra til å redusere risikoen for uforsvarlig
håndtering av det innsamlede avfallet og vil også gi større forutsigbarhet for kommunen, noe som vil
øke muligheten for økonomisk og rasjonell drift.
Det vil være noen administrative kostnader for kommuner og private aktører knyttet til behandling
og utarbeidelse av samtykkesøknader ved utleie av containere og lignende utstyr. For annen
innsamling av husholdningsavfall i regi av private aktører (f.eks. ideelle organisasjoner) vil
samtykkeordningen videreføres. I noen tilfeller kan det tenkes at anvendelse av samtykkeordningen
medfører et dårligere tilbud for husholdningene dersom det blir færre private firma som kan ta på
seg jobben. Vi ser imidlertid ikke at en slik ordning vil være noen stor ulempe for seriøse, private
aktører siden det er en bred enighet om at de gir et viktig tjenestetilbud som bør videreføres.
Krav om rapportering av innsamlede avfallsmengder til SSB
Vi ser et tydelig behov for å sikre at opplysninger om husholdningsavfall som samles inn av de
private aktørene inngår i SSBs avfallsstatistikk. Her vil det være ønskelig med en ordning og et
detaljeringsnivå som er sammenlignbart med kommunenes egen rapportering i KOSTRA til SSB. Den
beste løsningen vil trolig være at de private aktørene rapporterer tall for sin innsamling til
kommunen, som sammenfatter dette med sine egne tall og rapporterer videre til KOSTRA. Disse
pliktene kan pålegges i sentral eller kommunal forskrift, eller vil kunne inngå i kommunens
samtykke til private aktører, og vil sånn sett kunne innføres for alle alternativene ovenfor.

6

Miljødirektoratets anbefaling
Vi anbefaler at det ikke innføres en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er
nødvendig ved private aktørers utleie av avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier, men
at ordningen med kommunalt samtykke videreføres. Vi mener kommunene må tydeliggjøre og gjøre
en mer helhetlig oppfølging av dagens krav til samtykke, men at de selv er best i stand til å velge
hvordan det skal skje.
Vi mener også at private aktører som samler inn husholdningsavfall, bør pålegges å rapportere
opplysninger om avfallet til kommunen, som rapporterer disse videre til SSB.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Ellen Hambro
direktør

Marit Kjeldby
avdelingsdirektør
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Kommunenes styringsrett bidrar til å øke materialgjenvinningen
- kommunal avfallsinfrastruktur er kritisk for å nå miljømål
Loven er klar – ingen må samle inn husholdningsavfall uten kommunens godkjenning. Å fjerne
kravet om samtykke er feil vei å gå. Dette løser kun lovligheten, men bidrar til fortsatt lav
materialgjenvinningsgrad og høyere renovasjonsgebyrer. I tillegg undergraves eksisterende
infrastruktur, beredskap og innovasjon.
__________________________________________________________________________________






Kommunens samtykke er et viktig verktøy for å sikre pålitelig statistikk og måloppnåelse
Mindre kontroll og styring kan gi økt renovasjonsgebyr, redusert materialgjenvinning og i
verste fall medføre avfall på avveie eller ulovlig håndtering.
Bærekraftig investeringer i infrastruktur krever forutsigbarhet og mengde.
Selve kampen om avfallsmengdene handler om økonomi, ikke miljø og helse. Markedet løser
langt fra alle avfallsproblemer, og kan direkte undergrave innovasjon og nye investeringer.
De fleste avfallspolitiske mål fra EU er rettet mot ‘municipal waste‘. Å svekke kommunenes
styringsrett vil gjøre det vanskeligere å oppnå økte krav om materialgjenvinning.

__________________________________________________________________________________
Håndtering av alt husholdningsavfall er kommunenes ansvar. Det er tydelig formulert i
forurensningsloven § 30. Samtidig utfyller mange av de seriøse private avfallsaktørene mange
kommuners tjenestetilbud til innbyggerne. Miljødirektoratet anslår at de fire største private
avfallsselskapene håndterer mellom 70-80 prosent av grovavfallet fra husholdningene. Utfordringen
er at dette avfallet i hovedsak registreres som næringsavfall, og faller derfor utenfor kravet om
rapportering. I verste fall vet man ikke hvordan avfallet håndteres eller hvor det havner.
Kommunal styringsrett og samtykke er viktig for økt materialgjenvinning
Gjennom å gi samtykke til andre som ønsker å samle inn husholdningsavfall, kan kommunen stille
nærmere vilkår. Samtykke er et viktig verktøy for å sikre lokal måloppnåelse og sirkulærøkonomisk
samfunnsutvikling. Like viktig er det å sikre en forutsigbar avfallsmengde, slik at forsvarlig drift av
kommunal infrastruktur kan videreføres til beste for innbyggere og miljøet.
Husholdningsavfall er mest regulert
Da forurensningsloven ble vedtatt i 1981, var avfall i all hovedsak et brysomt, helsefarlig problem
som kommunene fikk ansvar for å håndtere. Mer avfall anses nå som en verdifull ressurs, og med økt
verdi fanges også oppmerksomheten fra private aktører. I tillegg er det et skarpere fokus på
avfallsforebygging, ombruk og økt materialgjenvinning. De nye forslagene i kretsløpspakken fra EU
rettes i all hovedsak mot husholdningsavfall og lignende avfall (‘municipal waste‘).

«Bare 10 prosent av avfallet i EU omfattes av regelverk (municipal waste). Vi har nå bedt
Europakommisjonen om at deler av politikken også skal gjelde for næringsavfall.»
Uttalte EU-parlamentets saksordfører for sirkulær økonomi, Simona Bonafè, mars 2017

Sist kommunenes ansvar etter forurensningsloven ble endret, var i 2004. Da ble ansvaret redusert til
kun å gjelde avfall fra husholdningene. Tilhengerne av endringene argumenterte for at avfall fra
næringsvirksomhet i økende grad ville bli kildesortert og gjenvunnet. Realiteten viser noe annet.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nesten halvparten av avfallet fra tjenesteytende næringer
fortsatt leveres som usortert restavfall (SSB 2016). Dette understreker at det er feil vei å gå om
samtykkekravet fjernes. Det vil påvirke målet om økt materialgjenvinning negativt. Samtidig vil det
undergrave kommunal infrastruktur, på grunn av uforutsigbarhet i mengden husholdningsavfall som
kommer til behandling i kommunale anlegg.
Svekket tillit til avfallsstatistikken
Husholdningsavfall utgjør 1/5 av alt avfall som oppstår i Norge (SSB). Andelen antas å være reelt
større, fordi mye avfall fra husholdningene går utenom de kommunale innsamlingsordningene og
registreres som næringsavfall. Det gjør oppdraget med målrettede nasjonale tiltak og lokal
samfunnsutvikling utfordrende. I tillegg bidrar det til upålitelig nasjonal statistikk.

Dyrere for innbyggerne uten at miljøet blir bedre
Statistikk fra SSB viser at gebyrnivået for husholdningene økte betydelig i årene etter lovendringen i
2004. Dersom det nå legges opp til at kommunene ikke lenger skal ha styringsrett over en stor andel
av husholdningsavfallet, vil det påvirke eksisterende systemer svært negativt:




Eksisterende kommunal infrastruktur er tilpasset dagens mengder og sammensetting. Private
aktører vil prioritere å hente husholdningsavfall med positiv verdi (f.eks. trevirke, papp/papir,
tekstiler, glass/metall). Det vil gi økte kostnader for behandling av det gjenværende avfall
som går via kommunale systemer, fordi dette i større grad vil være avfall med negativ verdi.
Regningen havner hos innbyggerne, som må betale dobbelt.
Uforutsigbarhet vil svekke kommunal innovasjon og beredskap. Private håndterer allerede 80
prosent av avfallsmengdene, men få eller ingen private er allikevel villig til å foreta
investeringer i infrastruktur for behandling av avfall. Resultatet på sikt kan bli at nasjonal
kapasitet og beredskap undergraves, og at Norge blir avhengig av å eksportere avfall for
gjenvinning og sluttbehandling. For å nå økte mål om materialgjenvinning, må nødvendig
infrastruktur sikres. Derfor må kommunal styringsrett forsterkes, ikke svekkes.
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1.

Innledning

1.1.

Bakgrunn
Norske kommuner tilbyr husholdninger løsninger for avhending av sitt avfall, enten via
henteordning eller via levering til avfallsmottak som for eksempel gjenvinningsstasjoner.
Ofte blir det avfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene omtalt som grovavfall. Det er en
grov forenkling og er et upresist begrep som kan bidra til misforståelser ved innrapportering
til SSB, mv. Vi har allikevel valgt å bruke dette som et felles begrep i denne rapporten for
avfall som enten leveres til gjenvinningsstasjoner eller samles inn via containere, big-bags
eller varebiler direkte fra husstander utover ordinær renovasjon. Det omfatter da også
hageavfall og EE-avfall for å nevne et par eksempler.
Det er også anledning for private husstander, borettslag, sameielag, velforeninger, mv. å
bestille tjenester fra private næringsaktører utenfor de kommunale tjenester. Dette dreier
seg i stor grad om å leie containere, bur eller big-bags som settes ut, fylles opp og hentes
etter avtale. Det er også aktører som tilbyr henting med vanlige varebiler, samt
delingstjenester som kobler avfallsbesitter med tilgjengelig sjåfører.
Forurensningsloven § 30 sier at ingen må samle inn husholdningsavfall uten kommunens
samtykke. Myndighetene kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens
samtykke ikke er nødvendig, men denne hjemmelen er aldri blitt brukt.
Private næringsaktører søker svært sjelden om samtykke til slik innsamling. Kommunene
kjenner til situasjonen, men har så langt ikke fulgt opp dette.
Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet utrede konsekvensene av å innføre
en forskrift som bestemmer at kommunens samtykke ikke er nødvendig ved utleie av
avfallscontainere til boligeiere, borettslag og sameier, og levere et forslag til forskrift.
Bakgrunnen for oppdraget er at Norsk Industri foreslår at det innføres en forskrift som
bestemmer at kommunens samtykke ikke er nødvendig ved utleie av avfallscontainere til
boligeiere, borettslag og sameier. Energi- og miljøkomiteen har i innstilling til Prp. L 89 (20152016) uttrykt at de mener Regjeringen bør vurdere å innføre en slik forskrift.

1.2.

Oppdragsbeskrivelse
Oppdraget går ut på å kartlegge omfanget av private næringsaktørers innsamling av
husholdningsavfall og håndteringen av dette avfallet. Kartleggingen skal så langt det er mulig
anslå/beskrive følgende:
1.
2.

3.

Hvor store totale mengder husholdningsavfall som samles inn av private
næringsaktører
Hvilke behandlingsformer de ulike typene husholdningsavfall får (forberedelse
til ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse, deponering), inkludert anslag
for mengder for hver type. Materialgjenvinning skal omtales i størst detalj.
Hvilke typer sorterings- og behandlingsanlegg avfallet går til, inkludert en liste
over de mest relevante anlegg/kategorier av anlegg, samt hvilke
sorteringsprosesser som gjennomføres for blandet avfall
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4.

5.
6.

Hvilke potensialer for ytterligere materialgjenvinning som det er realistisk å
operere med for dette avfallet i 2020, 2025 og 2030, basert på hva som er
teknologisk og atferdsmessig mulig
Hvilken risiko som foreligger for ulovlig disponering av avfallet (kort beskrivelse
uten anslag for mengder)
Hvilket økonomisk omfang innsamlingen/håndteringen av husholdningsavfall
har for de private næringsaktørene (overordnet vurdering)

Det skal også gis en liste med tilfeller man kjenner til der kommunalt samtykke til private
næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall er gitt, ev. med avfallsmengder.
Avgrensninger
Oppdraget skal se på enhver innsamling av husholdningsavfall som gjøres av private
næringsaktører, enten de har kommunalt samtykke eller ikke. Innsamling som gjøres på
oppdrag fra kommunen skal likevel ikke inngå. Alle former for innsamlingsutstyr er omfattet,
det være seg containere, sekker, dunker, varebiler e.l. Innsamlingen kan foregå hos den
enkelte boligeier eller i nærmiljøet, f.eks. innen et borettslag. Tilfeller der private
næringsaktører oppretter et avfallsmottak for husholdningsavfall i større avstand fra
brukerne, f.eks. på ett sentralt sted i kommunen, skal ikke være omfattet. Oppdraget skal i
utgangspunktet se på innsamling av alle typer husholdningsavfall, inkludert både grovavfall
og farlig avfall.

1.3.

Gjennomføring
Mepex har blitt tildelt dette oppdraget som et hasteoppdrag, og det har satt klare
begrensninger for metoder for gjennomføring og mulighet til å gjennomføre en god
kartlegging i markedet. Oppdraget er gjennomført innenfor en periode på 1-2 uker. Det er
lagt opp til å forsøke å belyse omfanget fra flere kanter og gjøre en form for krysspeiling ut
fra ulike kilder. Det er understreket at de anslagene som presenteres kan være beheftet med
relativt stor usikkerhet.
Det er i tillegg flere utfordringer knyttet til definisjonen av hva som er husholdningsavfall og
det har ikke vært mulig å gå detaljert inn i dette. Det er gråsoner i denne sammenheng
knyttet til følgende:
- avfall fra oppussing og utbygging som utføres av håndverkere – kan enten registreres
som avfall fra bedrifter eller privatpersoner
- ryddeavfall som hentes av bedrifter blir normalt klassifisert som næringsavfall, men
kan leveres som husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene
- Ombruksaktivitet er ikke avfallsvirksomhet, herunder tekstilinnsamling. Innsamling
av tekstiler, samt forbedring til ombruk er ikke vurdert her.
- Avfall som har veletablerte returordninger som glass- og metallemballasje, pantbar
drikkeemballasje, hvitevarer og stort EE-avfall til elektronikkkjeder, samt småeletrisk,
batterier, lyspærer og lysstoffrør levert til butikk o.l. Generelt er det ikke vurdert i
denne rapporten.
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2.

Metodikk og datagrunnlag

2.1.

Systembeskrivelse
Figur 1 gir en beskrivelse av hvordan grovavfallet beveger fra det oppstår hos avfallsbesitter
via oppsamling og transport til disponering i ulike scenarioer.

Figur 1 Flytdiagram over avfallstrømmene

Avfallet oppstår hos en husholdning. Denne kan selv velge å frakte avfallet til
gjenvinningsstasjon, å benytte seg av eventuelle kommunale innsamlingsordninger eller å
bestille tjenester fra ulike næringsaktører i form av containerløsning, avfallssekk og/eller
direkte henting. I dette næringsaktørmarkedet finnes det flere store næringsaktører som
også drifter egne avfallsmottak og det finnes mindre næringsaktører som transporterer
avfallet til mottak. Disse kan enten være avfallsmottak hos de store næringsaktørene, der
avfallet registreres som næringsavfall.
Men noen av de mindre aktørene leverer også til kommunale gjenvinningsstasjoner. Enten
som næringskunder (og avfallet registreres som næringsavfall), som husholdningskunder via
deklarasjonsskjemaer (og avfallet registreres som husholdningsavfall) eller de sniker som
husholdningskunder (og avfallet registreres som husholdningsavfall). Når det gjelder
sistnevnte leveranseform, er det en del kommuner som har gjort anslag på hvor stor andel
‘gratispassasjerer’ som leverer som husholdningskunder på husholdningspremisser og
etterjusterer registreringene av avfallsmengder. Dermed blir også en del av dette avfallet
registrert som næringsavfall, og holdt utenom rapportering til KOSTRA.
Det finnes dessverre også en ukjent andel useriøse aktører som ikke disponerer avfallet i
henhold til gjeldende regler og bestemmelser.
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2.2.

Kombinasjon av ulike metoder
Det har vært en generell utfordring at det er ingen metode som alene gir et godt svar på hvor
stort dette markedet er. Det er derfor i gjennomføringen lagt vekt på å tilnærme oss
utfordringen ved å kombinere ulike metoder som kan indikere noe vedrørende mengder
grovavfall som samles inn av private næringsaktører. Noen av disse anslagene fremkommer
for definerte regioner, mens andre er mer nasjonale tall.
Det er søkt å kombinere ulike metoder i noen regioner for å få mest mulig komplett bilde i
disse regionene. Det har uansett vist seg nødvendig å vurdere mengden nasjonalt også. Det
er store variasjoner mellom ulike regioner og en oppskalering kun fra utvalgte regioner blir
mer usikker.

2.2.1.

Metode

Beskrivelse

Kartlegging Private aktører

Det er de private aktørene som sitter på kunnskapen om
hva som faktisk samles inn fra husholdninger.
Undersøkelsen fokuserer på de som har vesentlig
markedsandel, men inkluderer også en del mindre aktører.

Kartlegging Kommunale
aktører

Det er innhentet vurderinger fra kommunale aktører,
herunder kommunale virksomheter som leverer tjenester til
næringskunder. Disse vurderinger gjelder for de
regioner/byer som dekkes av selskapene

Kartlegging Borettslag

Hensikten har vært å kunne få mengdevurderinger fra ulike
borettslag som bruker private næringsaktører og utvikle
nøkkeltall per innbygger.

Litteratur/studier

Det brukes noen rapporter som berører temaet, men det
foreligger ingen gode utredninger som vi kan støtte oss til.

Statistikkanalyse

Det er avslutningsvis gjennomført en beregning for å
illustrere hvordan man ved å legge inn en viss andel
grovavfall samlet inn fra private næringsaktører kan utjevne
de store variasjonene som dagens avfallsstatistikk utviser.

Kartlegging blant ulike aktører - intervjuundersøkelser
Det har vært lagt vekt på å søke informasjon i direkte kontakt med de ulike aktørene for å
innhente informasjon. Intervjuene har i hovedsak foregått på e-post og/eller telefon.
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Tabell 1 Intervjuobjekter

Kommunal aktører
REN
BIR
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Vesar
Avfall Sør
RfD IKS
Sirkula IKS
Indre Østfold renovasjon
Innherred renovasjon
IRIS Salten
Steinkjer kommune
Årim (Ålesund)
SIM (Sunnhordaland)
RIR (Romsdalen)
IHM (Indre Hordaland)

2.2.2.

Private næringsaktører
Norsk gjenvinning (inkl. Tomwil og iSekk)
Franzefoss
Ragn Sells
Retura
Søppeltaxi
Bosshenting
Convasti
Solsidan transport
Junkbag
HT express Boss
Ryddbergen.no
Trondheimflyttebil.no
Brabo.no
Medarbeiderne.no

Andre aktører
KS
Avfall Norge
SSB
HLF
Vaktmesterselskap
Borettslag
Norsk industri

Litteratur og andre skriftlige kilder
Det er foretatt en gjennomgang av relevant litteratur. Det er generelt veldig begrenset med
kilder til informasjon på dette i Norge. Informasjon fra andre land er ikke prioritert da det kan
ha mindre relevans.
-

-

-

-

Henteordninger for «grovavfall» fra husholdninger. Rapport fra et prosjekt som er
gjennomført i samarbeid mellom Avfall Norge og Huseiernes Landsforbund. Mepex
ansvarlig for rapporten. 03.2009
Når husholdningsavfall blir butikk. Juridisk betraktning av Rambøll for Avfall Norge
som anbefaler kommunalt samtykke for å ha bedre kontroll på avfallstrømmene.
09.2012
Husholdningsavfall – kommunenes ansvar. En juridisk presisering av retningslinjer og
begreper, med fremlagt utkast til forskriftsbestemmelser som skal danne ramme for
kommunenes adgang til å gi samtykke. Utarbeidet av Avfall Norges faggruppe for
juridiske spørsmål. 01.2016
Konseptvalgsutredning for vurdering av tjenestetilbudet for hageavfall, grovavfall og
farlig avfall, Oslo kommune renovasjonsetaten (2012).
Andel næringsavfall gjenbruksstasjon (Haraldrud Oslo). Notat til Renovasjonsetaten
fra Mepex 11.2016
Vedlegg til den norske avfallsstrategien. Metodebeskrivelse og datagrunnlag for
beregninger av mulig grad av materialgjenvinning i 2030. Mepex 10.2016
Brukerundersøkelse REN Grovavfall – Tracker 2016, Oslo kommune
renovasjonsetaten, desember 2016
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2.2.3.

Statistikkanalyse
Det er foretatt en analyse av statistikk for avfall fra husholdninger innrapportert via KOSTRA
for 2015-tall, som er de siste komplette tallene. Det er tatt uttrekk fra statistikkbanken som
er åpent tilgjengelig.
Tallene er bearbeidet på litt forskjellig måte for å kunne vurdere mengden avfall
innrapportert som leveres til kommunale gjenvinningsstasjoner eller i egne henteordninger
for grovavfall. Formålet med denne øvelsen er å studere variasjoner i mengde avfall som
leveres inn i det kommunale systemet.
Det er for denne analysen av avfallsmengder trukket ut mengden kildesortert parkavfall
(hageavfall), som varierer mye og ikke naturlig kan relateres til avfall knyttet til forbruk. Det
kan bidra til å redusere variasjonene mellom kommuner/regioner. Det er på nasjonalt nivå
trukket ut 31 kg/innbygger/år som er innrapportert og som teller med når man skal vurdere
mengden levert til gjenvinning.
Det er vært noe kontakt med SSB i forhold til spørsmål vedr. statistikken. Det gjelder både
innrapportering av mengde grovavfall. SSB gjør minimalt med korreksjoner for både
næringsavfall og grovavfall. De aller fleste kommunene har selv trukket ut næringsavfall før
rapportering.
Det er også vært diskutert om SSB får tilgang til data fra de større private næringsaktørene i
sitt statistikkarbeid vedrørende statistikk tjenesteytende næringer. SSB får uttrekk fra
kundedatabasen til de store, men det omfatter trolig ikke avfall samlet inn fra
privathusholdninger. Det har uansett ikke vært aktuelt å bearbeide dette nå.
Det er også stilt spørsmål ved om den mengden næringsavfall som kommunene trekker ut
før rapportering til KOSTRA kommer inn i andre deler av avfallsregnskapet. Det er forklart at
det benyttes andre metoder her for å beregne mengden avfall. Ut fra erfaring kan denne
korreksjonen for næringsavfall utgjøre alt fra 0 til 20 % av mengden husholdningsavfall.
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3.

Vurdering av totale mengder som samles inn av
private næringsaktører

3.1.

Resultat fra kartlegging blant private næringsaktører
Resultatene er i stor grad basert på privat sektors egne anslag på andelen husholdningsavfallet
som samles inn av dem, både store, mindre og uformelle aktører. Det er kvalitetsmessig best
grunnlagsdata fra de førstnevnte, som dessuten dekker brorparten av mengdene. I tidsrommet
for oppdraget har det vært vanskelig å kartlegge de sistnevnte.
Ut fra en samlet vurdering angis det at 40 kg/innbygger per år samles inn av de store og
mellomstore private næringsaktørene i snitt. Det kan imidlertid antas at ytterligere noen kg
samles inn av de mindre og uformelle avfallsaktørene (inntil 10 %).

3.1.1.

Store næringsaktører
Mepex har vært i dialog med de fire største aktørene innenfor containerutleie til
husholdninger: Norsk Gjenvinning, Ragn Sells, Retura Norge og Franzefoss. Stena Recycling
har begrenset innsamling av husholdningsavfall utenfor nordre del av Østfold, mens Westco,
Østbø, Perpetum og en del andre har et begrenset geografisk område for sin aktivitet, og er
som regel knyttet til en by med omland.
Retura Norge AS har i prinsippet ingen husholdningskunder selv, men det har de tilknyttende
næringsselskaper som inngår i kjeden for betjening av landsdekkende kunder. Sentralt har
man ikke direkte innblikk i de enkelte Retura-selskapenes kundeportefølge, men man har
totale markedstall. De enkelte Retura-selskapene er i stor grad kommunalt eide med et visst
innslag av private aksjonærer, men regnes i denne sammenheng som private.
Det er mottatt anslag fra de fire aktørene med tilhørende vurderinger av markedsandel. Ut
fra mottatt underlag har vi vurdert at totalmarkedet for avfall i containere og stor-sekker fra
husholdninger til å være ca. 200.000 tonn/år. Det vil bety noe under 40 kg/innbygger per år.
Volumene er basert på hva selskapene har fakturert av volumer innenfor kundekategoriene
private og borettslag. I tillegg har de gitt sin oppfatning av hvilken markedsandel de har i
containersegmentet for private. Det understrekes at hvordan man avgrenser markedet for å
vurdere markedsandel i seg selv kan variere. Vi har ikke informasjon om geografiske
variasjoner fra de store private næringsaktørene, men det understrekes at det det størst
etterspørsel i byer og tettbygde områder.
Ut fra detaljerte opplysninger fra et par selskap med god markedsoversikt og avgrensede
markedsandeler i sine markeder i Oslo og Østfold gjort en vurdering som indikerer det
markedet ligger en del over 40 kg/innbygger/år innsamlet fra husholdninger, spesielt i Oslo.
Containermarkedet for private husholdninger oppgis av flere å utgjøre 8-12 % av
totalmarkedet for containere basert på deres anslag.
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3.1.2.

Mindre næringsaktører
Det finnes også mindre aktører som i hovedsak yter en service knyttet til å hente, frakte og
levere avfallet for husholdnings- og næringskunder med varebil. Nylig har det også kommet
til aktører som inngår i delingsøkonomien, som knytter avfallsbesitter til bileier og tilgjengelig
sjåfør. Det finnes også borettslag som håndterer avfallsinnsamling fra beboere mot betaling
med donasjoner til veldedige formål.
Alle disse aktørene oppgir å ha i hovedsak svært begrensede registreringsrutiner hva gjelder
mengder og/eller antall oppdrag. De har imidlertid gitt oss delvise og uttalt upresise anslag
på andelen oppdrag de har som er tilknyttet avfall fra husholdninger. Vi har vært i kontakt
med 9 slike mindre avfallsaktører.
Aktørene oppgir å ha to nedstrømsløsninger:
1. Levering på gjenvinningsstasjon med/uten deklarasjon fra avfallsbesitter (som
husholdning)
2. Levering til næringsmottak (som næring)
Der aktørene benytter deklarasjonsskjemaer og leverer husholdningsavfall som
husholdningskunder på gjenvinningsstasjonene, vil dette inngå i de rapporterte
tonnasjetallene fra SSB.
Aktører som benytter nedstrømsløsning 2 fremkommer i ikke datagrunnlaget fra de store
aktørene, da det her registreres som næringsavfall og ikke fra husholdninger. Disse
mengdene ville vært interessante å få kartlagt. Vi har ikke fått opplysninger om hvor mye
disse kundene leverer til de store aktørene. Denne mengden fra disse mindre aktørene
omfatter både husholdnings- og næringsavfall. I kartleggingen av de små aktørene har man
forsøkt å få angitt andelen husholdningsavfall.
Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å innhente dekkende informasjon i tidsrommet.
Tabell 2 Nedstrømsløsning, andel husholdningsavfall og omsetning hos mindre næringsaktørene
Mindre selskap

Nedstrømsløsning

Andel
husholdningsavfall

Bosshenting
Convasti
Solsidan transport
Junkbag
HT express Boss
Ryddbergen.no
Trondheimflyttebil.no
Brabo.no
Søppeltaxi

1
2
1

20 %

1

50 %

2
1

100 %
>50 %

Omsetning
(mill NOK)

2
0
2
8
Nystartet
1,3
2
2
9,4

Den offentlig tilgjengelige økonomiske situasjonen er for et flertall av disse aktørene svært
begrenset, og de driver gjerne med et utvalg av forskjellige tjenester og har ingen gode skiller
på hva som er knyttet til avfallstjenestene spesielt. Det er ikke alle aktørene som har vært
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kontaktet som har rukket å levere inn utvidet informasjon nå før levering av rapporten. I
kursiv er det dermed gjort anslag på omsetning basert på antall ansatte. Informasjonen som
er innhentet indikerer at mengdene avfallet fra disse aktørene som registreres som
næringsavfall hos større aktører er små i sammenligning med de store aktørene.
Det er anslag som tyder på at dette markedet består av mindre aktører både når det gjelder
økonomi og avfallsinnhenting. Dette er imidlertid et segment som har stor tilvekst av
markedsaktører, både hvis man ser på selskapenes oppstartstidspunkt og i henhold til
kommunale aktørers opplevelse av markedet.
En avfallsinnsamlingsløsning som er uformell og uregulert er den type avfallsinnsamling som
initieres ved oppslagslapper på informasjonstavler, lyktestolper og direkte levering i
postkasser. Her er det i oppdragets tidsrom ikke vært mulig å gå grundig til verks for å
kartlegge omfanget. Dette markedet består i hovedsak av uregistrerte aktører, og det er
naturlig å anta at det er i dette markedet man vil finne både useriøse aktører og brorparten
av forurensnings- og villfyllingsproblematikken. Det er også problematikk knyttet til at flere
av disse aktørene leverer som husholdning på husholdningspremisser på kommunale
gjenvinningsstasjoner. Dette skaper konfliktsituasjoner, men gjør også at en del av
tonnasjene som i utgangspunktet registreres som husholdningsavfall omregistreres i
etterkant til næringsavfall.
Det kan imidlertid antas at ytterligere noen kg samles inn av de mindre og uformelle
avfallsaktørene (inntil 10 %).

3.2.

Resultat fra kartlegging blant kommunale aktører
Kommunal sektors egne antagelser på andelen husholdningsavfallet som samles inn av
private gir et bilde på usikkerheten i tallgrunnlaget, men kan gi en kryssreferanse mot
anslaget fra privat sektor.
Det er stor spredning i de data som er innhentet. Ved å ta et gjennomsnitt for 6 av de
kildene hvor det foreligger rimelig pålitelige data så gir det 50 kg/innbygger per år samles
inn av de private næringsaktører.

I forbindelse med oppdraget har Mepex hatt utstrakt kontakt med aktører i kommunal
sektor. Det er sterkt engasjement for temaet, men de kommunale aktørene vi har hatt
kontakt med har ikke kartlagt omfanget av innsamlingen. Det er fra noen gitt grove anslag
som vi har bearbeidet videre og kombinert med avfallsstatistikken i området for å angi mulig
omfang av innsamling av husholdningsavfall fra private næringsaktører.
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Tabell 3 Anslag på mengden husholdningsavfall innsamlet av private næringsaktører fra kommuner
Total rapp. mengde
husholdningsavfall SSB

(Anslag innsamling
private nærings-aktører)

Prosentandel tillagt via
private næringsaktører

Kg/innbygger/år

Kg/innbygger/år

Vekt-%

Iris Salten

430

85

20 %

Årim

378

30

8%

Sirkula/Hamar

528

34

6,5 %

Trondheim

355

70

20 %

Oslo

336

55

16 %

Bergen/BIR

431

3,6

1%

IHM

282

22

8%

I tabellen ser vi eksempler på variasjonene i anslagene knyttet både til stedspesifikke forhold
og usikkerhet i tallene. Sett bort i fra et anslag fra BIR Bedrift gir disse grove anslagene et
gjennomsnitt på ca. 50 kg/innbygger per år. Det er forsøkt å få bedre klarhet i hvorfor
anslaget fra BIR bedrift skiller seg så ut fra de øvrige, uten at man har lykkes med det. Vi
finner det mest naturlig å se bort fra denne lave verdien.
Det er noen kommunale aktører som tilbyr egne henteordninger for grovavfall. For noen av
disse henteordningene har vi mottatt gode tall fra kommunene. Disse tonnasjene inngår i
SSB-statistikken, og kommunene kunne vanskelig gi noe anslag på hvor stor andel av det
totale grovavfallet de samlet inn. Tallene vil således ikke i seg selv representere et grunnlag
for mengdeanslag for hva de private næringsaktørene samler inn utover det faktum at de gir
oss et forbedret grunnlag for å utale oss om sammensetningen av avfallet som samles inn i
regulerte former.

3.3.

Borettslagsundersøkelse
Borettslagsundersøkelser har gitt oss et meget grovt anslag på at 1-8 kg samles inn i
vårdugnad/fellesaksjoner per husstand i Oslo
Et større borettslag i Oslo som har en løsning med egne grovavfallsrom for sine 1500 beboere
samler inn omlag 100 kg grovavfall per beboer per år. For Oslo vil det indikere et nøkkeltall på at i
snitt 45 kg/innbygger samles inn av de private næringsaktører, og 55kg levert til
gjenvinningsstasjon e.l. (eks hageavfall)
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Borettslag av en viss størrelse vurderes å ha en større tilbøyelighet til å kjøre fellesaksjoner
med dugnad og felles ryddeinnsats der man leier inn containere for å ta unna avfallet i
fellesskap. Derfor tok vi kontakt med en rekke borettslag i Oslo-området (28stk) og noen
vaktmestertjenester-virksomheter (2stk) for å se om det var noen konsistente mengder for
kg grovavfall/innb. Det ble også tatt kontakt med Huseiernes Landsforbund, men de kunne
bekrefte at de ikke har gjort noen form for undersøkelser av omfanget av innsamling av
husholdningsavfall fra private næringsselskap.
Tabell 4 Borettslag i Oslo som kjøper tjenester for henting av husholdningsavfall fra private aktører
Borettslag

Ant
boenh.
866

Ant
cont.
1

882

42

Rabben

504

Sandaker
Marmorberget

Etterstad
Vest
Haugen-stua

Type container

Ant
tømminger
1

Ant ganger i
året
12

1

12

2

grovavfallsrom
16m2
Komprimatorbiler

2

2

350

1

Komprimatorbiler

1

1

537

1

Komprimatorbiler

4

1

10m3

Nedstrøms
løsning
Privat
aktør
Privat
aktør
Franzefoss
Privat
aktør
Privat
aktør

Normvekt
1

Innb per
boenhet
1,7

Kg/
innb

0,3

1,7

100,8

0,4

1,7

3,7

0,4

1,7

0,7

0,4

1,7

1,8

8,2

Samtlige borettslag i undersøkelsen benyttet seg av private næringsaktørers tjenester, men
av de som kunne besvare spørsmålet med tilstrekkelig kunnskap om omfang (5 stk) varierte
det mellom 0,7-8,2 kg grovavfall/beboer. Det betyr at disse fellesaksjonene ikke nødvendigvis
er uttømmende for hvilke tjenester borettslagsbeboere benytter for å kvitte seg med
grovavfall. Vaktmesterne betegnet dette som i hovedsak årlige dugnader der det varierte noe
mellom dugnadsavfall og bod-opprydning. Det er dermed fremdeles usikkert hvordan
borettslagsbeboer kvitter seg med eventuelt avfall som oppstår utover årlige
borettslagsordninger.
I forbindelse med borettslagsundersøkelsen kom det frem at Haugenstua borettslag med om
lag 1500 beboere (882 boligenheter) hadde 42 grovavfallsrom (1 rom per oppgang). Det gir et
noe tynt og usikkert (stor usikkerhet knyttet til kg avfall/grovavfallsrom per tømming)
grunnlag for anslag, men kan muligens gi et representativt anslag for borettslags- og
blokkbeboeres totale grovavfallsmengder da tilbudet (grovavfallsrom i oppgangen inkl.
vaktmesterstøtte) kan ansees å være uttømmende for behovet. Beregningen viste at man i så
fall kan anta at grovavfallsmengden per innbygger er omtrent 100 kg/år. Dette gir en
indikasjon på omfanget per/borettslagsbeboer. For Oslo vil det indikere et nøkkeltall på at i
snitt 45kg/innbygger samles inn av de private. Oslo har om lag 55 kg/innbygger/år til
gjenvinningsstasjonene når hageavfall er trukket ut.
Samlet mengde grovavfall rapportert til KOSTRA når vi trekker ut hageavfall for hele landet
ligger på 120 kg/innbygger. Det er vanskelig å bruke tallene fra denne begrensede
undersøkelsen i Oslo å sin noe generelt for landet.
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3.4.

Vurderinger basert på kommunale utredninger, mv.
Fra kommunal sektor har det vært gjort solid innsats på juridisk tilnærming, men begrenset
markedskartlegging med mengdeanslag og disponeringsform.
Det har vært gjort to mengdeutredninger basert på brukerundersøkelser (Norge, 2009 og Oslo,
2012). Der blir det grovt anslått at man benytter hhv. 28 % og 41 % private aktører for innsamling
av grovavfall. Det viser at det er en omfattende bruk av private næringsaktører, uten at det kan
relateres til mengder direkte.
Det har vært gjort et utstrakt arbeid på problemstillinger knyttet til kommunalt samtykke fra
kommunal side. Faggruppen i avfall Norge for juridiske spørsmål har sammenstilt de juridiske
problemstillingene og konkretisert noen retningslinjer i rapporten «Husholdningsavfall –
kommunens ansvar» - Januar, 2016 der det også fremmes forslag til forskriftsbestemmelser.
Det er et uttalt behov, men per i dag er det et fravær av registreringer av mengdene
husholdningsavfall som samles inn av private næringsaktører. Det er heller ingen av
kommunene som oppgir å ha utredet dette i nyere tid.
Brukerundersøkelser gir et relativt usikkert grunnlag for beregning både fordi det ikke alltid
er samsvar mellom holdning og handling, samt at det er stor usikkerhet i svaralternativene
ubesvart/annet.
Oslo
Renovasjonsetaten i Oslo kommune gjorde en grovberegning på dette i forbindelse med en
konseptvalgsutredning i 2012. Gjennom en brukerundersøkelse fra juni 2011 ble det oppgitt
at 41 % har tilgang til en privat containerløsning eller lignende for å kvitte seg med
grovavfallet; dette ble vurdert til å dreie seg om rundt 80kg/innb.
I forbindelse med denne utredningen har mepex fått tilgang til resultatet av tilsvarende
brukerundersøkelse fra desember 2016. Disse tallene gjelder for grovavfall spesielt og er
sannsynligvis skjermet fra innsamlingsproblematikken Oslo opplevde i samme periode. Med
samme metodikk som i opprinnelig utredning, vurderes det at anslagsvis rett i overkant av
30% av de spurte oppgir at de benytter private næringsaktører for levering av grovavfall.
Nedgangen korrelerer med en økning i brukerundersøkelsens resultater på økning i bruk av
gjenbruksstasjonene.
Det er ikke vurdert om de som har tilgang til containerløsning i snitt leverer mer grovavfall,
enn de som leverer direkte til gjenvinningsstasjonene. For eneboliger som bestiller container
vil det trolig være tilfelle.
Norge
I rapporten fra 2009 for Avfall Norge og Huseiernes landsforening er det også noen
interessante tall som fremdeles kan ha en relevans. Det ble gjennomført en
brukerundersøkelse som en del av dette arbeidet av Sentio som omfattet 1000 husstander.
Noen interessante tall gjengis (figurene det henvises til er ikke inkludert):
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68 prosent av respondentene bor i enebolig, mens 19 prosent bor i leilighet. 13 prosent bor i
delt bolig/rekkehus. Videre finner vi at 89 prosent av respondentene eier boligen de bor i,
mens 11 prosent leier. Når det ellers gjelder utvalget kan vi nevne at 26 prosent bor i et
nabolag/borettslag der de jevnlig får tilbud om konteiner der du kan kaste ting, og 89 prosent
av respondentene har tilgang på bil for kjøring til avfallsmottak.
Undersøkelsen viser at 73 prosent av respondentene leverer avfallet til en bemannet
mottaksstasjon. Fra figur 6 ser vi at de fleste av disse benytter mottaksstasjonene 1-2 ganger
i året (til sammen 53 prosent).
Undersøkelsen viser at 28 prosent av respondentene tidligere enten har bestilt egen konteiner
for kasting av grovavfall, eller kjøpt tjenester fra private firma som henter slikt avfall. Videre
finner vi at 24 prosent, altså ca 1 av 4, ønsker et tilbud om henting av grovavfall hjemme hos
seg. (Figur 8)
Rapporten inneholder en del opplysninger fra områder hvor det er etablert supplerende
henteordninger i tillegg til gjenvinningsstasjonene, normalt som en betalingstjeneste. Her er
det best data fra Danmark, som både har et meget godt tilbud om levering til
«genbrukspladser» og en del steder også har henteordninger. Det viser at henteordningene
kan gi 20-100 kg/innbygger. I Norge er det i samme rapport også angitt 20-50 kilo per
innbygger i fra kommuner som har etablert henteordninger, men det kan være i områder
med lite utbygd gjenvinningsstasjoner.
Mengdene fra disse henteordningene kan ikke sidestilles med en tilsvarende mengde som i
kommuner uten egen henteordning hentes av private selskaper, men det gir en indikasjon på
potensialet. En del av mengden i henteordningene må forventes alternativt å bli levert til
gjenvinningsstasjonene. På den annen side vil det også med en kommunal henteordning
fremdeles være et marked for private næringsaktører.

3.5.

Resultat fra analyse av variasjoner i avfallsmengder
En analyse av variasjoner i spesifikke avfallsmengder indikerer at dette delvis kan skyldes
innsamling av husholdningsavfall av private næringsaktører. Det er foretatt en beregning som
illustrere hvordan man kan foreta en korreksjon som utjevner generert mengde
Det er ved gitte forutsetninger beregnet at det nasjonalt kan være 34 kg/innbygger og år som
samles inn av de private selskapene når man varierer mellom 0-80 kg/innbygger og år avhengig av
by og land kommuner og intervall for rapportert totalmengde til Kostra.
Det er foretatt en analyse for å simulere en mulig justering av mengdene husholdningsavfall i
forhold til det som innrapporteres til KOSTRA. Input til analysen bygger på de ulike
opplysningene som er innsamlet gjennom de ulike metoder som er beskrevet i foregående
avsnitt. Hensikten med beregningen er å illustrere hvordan en variasjon i mengden
grovavfall innsamlet fra private næringsaktører kan legges inn i en nasjonal beregning.
Generelt er variasjonene så store at det mest sannsynlig er feilkilder i grunnlaget for
statistikken; det er lite sannsynlig at generert total mengde husholdningsavfall i Norge per
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innbygger skal variere fra 200 til 700 kilo per innbygger. Det kan være mange forklaringer til
dette, men uten at det er analysert tidligere, så langt vi vet.
En av årsakene til at en del kommuner og regioner har lav spesifikk mengde kan nettopp
være at i noen kommuner så blir en stor andel av «grovavfallet» samlet inn av private
virksomheter.
De kommuner/regioner med lav spesifikk avfallsproduksjon antas å ha høyere andel
husholdningsavfall samlet inn av private næringsaktører. Videre skilles det på bykommuner
og land. I regioner med kombinasjon så er det beregnet andel av innbyggere som bor i
bykommunene. Tabell 4 viser hva som er forutsatt for en beregning som kan illustrere
betydningen av dette. Det er for avfallsselskaper som delvis omfatter byer gjort en fordeling
basert på andelen av befolkningen som bor i byer over 20.000 innbyggere. Det er generelt
anslått at de får samlet inn dobbelt så mye husholdningsavfall fra private næringsaktører
som områder utenfor byene.
Tabell 4 Mulig korreksjon for husholdningsavfall innsamlet av private næringsaktører

Mengdekategori Total
mengde ihht. KOSTRA

Byer over 20.000 innbyggere

Øvrige områder (land)

Kg/innb/år

< 400 kg/år

80

40

400-450 kg/år

40

20

450-500 kg/år

10

5

> 500 kg/år

0

0

Ved å legge dette til grunn viser beregningsresultatene at et nasjonalt gjennomsnitt for
mengden samlet inn av private næringsaktører blir 34 kg/innbygger/år. Effekten av en slik
korrigering vil medføre at mindre svingninger i generert mengde nasjonalt. Det understrekes
at de tallene som er valgt er mest for å illustrere en mulig tenkt situasjon og ikke bygger på
detaljer kunnskap om mulige variasjoner.
Det kan også være naturlige variasjoner i mengde levert til det kommunale systemet knyttet
til disponering av avfall utenfor det kommunale systemet. Det kan omfatte disponering på
egen tomt (forbrenning/dumping), lagring på eiendom og ev. ulovlig disponering på land eller
i vann. Det ble også vurdert å gjennomføre en tilsvarende korrigering for estimert mengde
avfall håndtert lokalt og som ikke kommer inn i de kommunale systemene.
Figurene skiller mellom grovavfall og avfall i ordinær henteordning. De er sortert etter
stigende rekkefølge ut fra total mengde rapportert til KOSTRA. I tabell 3 er beregnet
korreksjon lagt inn og viser at det bidrar til at avfallsgenereringen blir noe utjevnet mellom
ulike kommuner/selskap i Norge.
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Figur 2 En oversikt over grovafall og henteordninger basert på Kostratall
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Figur 3 En oversikt over grovavfall og henteordninger basert på Kostratall
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3.6.

Samlet vurdering av mengder med drøfting
Det er foretatt en foreløpig oppsummering av mengdene. De ulike analysene viser noe
forskjellig resultat. Det er grunn til å legge størst vekt på dataene oppgitt fra de store og
mellomstore private næringsaktørene. Det er mangelfulle data fra de mindre aktørene, men
totalt sett så utgjør det en meget begrenset andel av markedet.
Opplysninger oppgitt fra de kommunale selskapene er i større grad basert på grove
vurderinger basert på markedskunnskap i deres region. De indikerer samlet sett rimelig godt
samsvar med de mengdene som oppgis av de private næringsaktørene. Det viser samtidig
stor variasjon og det er grunn til å vektlegge en slik variasjon ved nasjonal oppskalering.
Videre dokumenterer brukerundersøkelser omfattende bruk av tjenester fra de private
næringsaktører for innsamling av grovavfall fra husholdningene, selv om de ikke direkte kan
brukes i forhold til å stipulere mengder. Det vil ofte da være at disse kundene i stor grad
bruker begge tilbudene.
Undersøkelsen fra borettslag er et tynt grunnlag for å trekke konklusjoner om samlet
potensiale. I et borettslag med meget godt utviklet henteordning angir at potensiale er
meget høyt om man har et godt tilbud.
Litteraturdata angir også at det er et stort potensiale for innsamling av grovavfall i kommunal
regi som i stor grad kan erstatte private aktører sin virksomhet. Det kan også sannsynliggjøre
det potensialet som er beregnet.
En samlet vurdering tilsier at samlet innsamling av husholdningsavfall fra private
næringsaktører grovt kan utgjøre 10 % tillegg til dagens mengde husholdningsavfall på 440
kg/innbygger. Det representerer da 44 kilo per innbygger eller om lag 230.000 tonn per år.
Det inkluderer ikke mengden som noen mindre private aktører leverer til kommunale
gjenvinningsstasjoner. Usikkerheten i anslaget er vesentlig, og vurderes å kunne utgjøre inntil
+/- 25 %. Mepex har totalt beregnet at mengden grovavfall rapportert til SSB fra norske
kommuner er på 920.000 tonn per år (SSB angir 800.000 tonn). Dette skulle tilsi at mengde
som samles inn av private aktører utgjør 20 % av mengden grovavfall.
Generelt omfatter ikke kartleggingen næringsavfall samlet inn i kommunal regi eller levert til
kommunale mottak, men det kan på landsbasis være i samme størrelsesorden som den
mengden husholdningsavfall som samles inn av private næringsaktører. Det er verd å merke
seg at denne mengden ikke blir innrapportert til SSB. Det er ikke vurdert om det kan ha
betydning for statistikken for mengden næringsavfall.
Norsk Industri har i et innspill til Miljødirektoratet oppgitt et anslag som kun omfatter 3 av de
store aktørene med en innsamlet mengde fra husholdninger på 70.000 tonn per år. Det
anslaget inkluderer ikke virksomheten til Returaselskapene eller jungelen av mellomstore
selskaper i markedet. Norsk Industri har ikke forsøkt å oppskalere anslaget til en nasjonal
mengde. Det er dog ikke helt utenkelig at de 3 store selskapene kun har 1/3 av dette
markedet.
Det er ikke innhentet informasjon om utviklingen i dette markedet over tid, men ut fra de
ulike kildene kan det tyde på at denne virksomheten har vært relativt stabil de siste 10 år,
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selv om mengdene på gjenvinningsstasjonene generelt har økt mye. Tilveksten av mindre
aktører har vært noe større de siste årene, i takt med teknologisk kommunikasjons utvikling.

3.7.

Økonomiske omsetning
Det er foretatt en beregning av hvor stor omsetning innsamling og behandling av
husholdningsavfall i regi av private næringsaktører utgjør. Det omfatter også bedrifter som
eies av kommunene, men opererer som kommersielle aktører.
Det er innhentet noen vurderinger av gjennomsnittspriser fra de private næringsaktørene,
samt sett på noen prislister som ligger tilgjengelig på nett. Det er normalt å gi en fast pris
basert på noen rammer som omfatter utplassering, containerleie, innhenting og behandling.
Det er da begrensninger i leietid og mengde.
Det er en del variasjoner i størrelse og type containere, men mye hentes i standard åpne 10
m3-containere for blandet avfall. Prisene på nettet varierer fra 3000-4200 per container inkl.
mva. i sentral strøk med stor konkurranse. Det forventes priser opp mot 5000 kr. Større
containere har noe høyere priser men lavere per tonn avfall gitt effektiv transport med
krokbil fremfor liftcontainerbilene som er smidigere i trafikken og kan raskt ta med seg
kontainere fra to kunder på samme tur.
Priser for henting med varebil virker ikke i å være lavere, eksempelvis med søppeltaxi. Total
pris varierer fra 3000-6000 inkl. mva. for en 12 m3 varebil, avhengig av mengde/type avfall.
Anslagene vi har fra de store private næringsaktørene tyder på at en typisk containerutleie
gir en mengde på ca 1.000 kg avfall per gang og koster kr. 4000-5000,- totalt. Det må
påregnes at mange av de større faste kundene har rabatterte priser. Beløpene er inkludert
mva. Det er egne priser for sekker og bur for EE-avfall.
Det er antatt en snittpris på 4.000 kr/tonn inkl. mva, tilsvarende 3.000,- eks mva. Total
omsetning ved en mengde på 230.000 tonn vil være 690 mill kr eks. mva. Det blir om lag 60
kr/husstand i snitt. Totalmarkedet for avfallshåndtering i næringslivet ligger på om lag 20
milliarder kr i følge nye tall for SSB fra 2015. Det er da antatt at kommunalt eide
aksjeselskaper i hovedsak driver næringsvirksomhet. Det betyr i så fall at andelen knyttet til
husholdningsavfall ligger på rundt 3.5 % av totalmarkedet.
Norsk Industri angir i sitt innspill en omsetning på flere hundre millioner kroner. Det er
knyttet til antall kunder som har behov for å leie inn containere. Det må antas at mange
kunder vil leie inn flere containere og gjøre det flere ganger i året.
Det økonomiske omfanget av private næringsaktørers innsamling av husholdningsavfall er
usikkert både pga. usikre estimater for mengder og gjennomsnittspriser i markedet. Det
antas at usikkerheten ligger på inntil +/- 30 %

Kunde:

Miljødirektoratet

Prosjekt:

Private aktørers innsamling av husholdningsavfall
18/25

4.

Behandlingsanlegg og disponeringsform

4.1.

Beskrivelse av behandlingsanlegg for næringsavfall i Norge
Det finnes omtrent 100 anlegg for behandling av avfall i Norge. I følge SSS har 37 av disse har
aktivitet for gjenvinning av metaller og EE-avfall. Disse 37 er fordelt på 13 aktører. Blant de
37 anleggene er det 7 aktive shreddere og et fåtall demonteringsanlegg for EE-avfall.
Majoriteten er mottak og sortering av EE avfall, mens antall behandlingsanlegg er svært lavt.
I tillegg finnes det ca. 35 aktive anlegg for sortering av ordinært næringsavfall, de aller fleste i
privat eie. De resterende ca. 30 er primært å regne som rene
omlastingsstasjoner/satelittstasjoner.
Anlegg for sortering av næringsavfall er i første rekke anlegg som har som formål å klargjøre
avfall som skal til energiutnyttelse. Det kan skilles på 3 hovedkategorier:
1. Kategori 1: Grovsortering med grabb består i hovedsak av å ta ut metaller som har
positiv verdi og fjerne uønskede komponenter før levering til forbrenning (dekk, gips,
EE-avfall, PVC rør og farlig avfall). Ingen maskinell behandling
2. Kategori 2: I tillegg til grovsorteringen i kategori 1 produseres et bearbeidet brensel
som kan oppfylle visse kvalitetskrav til anlegg som bruker bearbeidet brensel. Her
kan det være utsortering av magnetisk jern og i noen tilfeller også uttrekk av ikkemagnetiske metaller.
3. Kategori 3: Dette er anlegg med mer avansert sortering hvor man i tillegg kan bruke
NIR-maskiner for utsortering av trevirke, papp og fjerne tunge komponenter og evt.
ha vannbad for å skille ut en inert fraksjon. Noe manuelle operasjoner kan også
inngå.
Det er ca. 8 anlegg som har kverner og produserer brensel (kategori 2), men bare 3-4 anlegg
som har noe mer avansert sortering (kategori 3)
For grovavfall finnes det i prinsippet ingen skikkelige sorteringsanlegg i Norge. Felles
håndtering for alle aktører er å tømme container på betonggulv eller plate, sortere ut større
og mellomstore EE-artikler med gravemaskin, tilsvarende med brannslukkingsapparater,
propantanker og malingsspann etc. Deretter løftes ut trevirke av god kvalitet, dekk, PVC-rør,
metallenheter og ev. hele gipsplater. Store møbler knekkes med gravekloa. Enkelte vil i tillegg
trekke ut jern med magnet i gravekloa.
For containere med inerte fraksjoner med stein, betong og teglstein / takstein det det
vurderes lass for lass hvorvidt de går som deponivare direkte eller om de skal grovsorteres.

4.2.

Vurdering av fordeling på ulike typer behandling

4.2.1.

Ombruk og materialgjenvinning
Det er generelt lav andel av avfallet som samles inn fra de private næringsaktørene som i dag
blir utsortert for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.
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Hovedandelen som kommer inn blandet i containere blir kun grovsortert og hvorav en del
blir tatt ut til materialgjenvinning. Noe metall tas også ut med magnet, o.l. Det er ikke
fremskaffet noen gode anslag for denne mengden, men ut fra erfaring og mottatt
informasjon kan det grovt anslås at det kan være om lag 5-10 % av innsamlet mengde
blandet grovavfall som utsorteres til materialgjenvinning
Det som hentes i varebil og leveres på næringsmottak blir normalt ikke underlagt noen mer
omfattende sortering. Det er ikke registrert aktører som har system for utsortering for
forberedelse til ombruk. De mindre aktørene som leverer på gjenvinningsstasjoner må
sortere ihht sorteringskrav ved levering, det må dessuten anta noe tas ut til ombruk av de
mer uformelle aktørene.
I tillegg blir en del kildesortert ute hos kunden i form av hageavfall og EE-avfall som i
hovedsak går til materialgjenvinning. Ut fra de opplysninger vi har kan det utgjøre mellom 510 % av total mengde. Det er dog aktører som angir at man leverer hageavfall til
forbrenning/flisproduksjon og da skal det ikke telle som materialgjenvinning.
Etter forbrenning vil jern og metaller fjernes fra bunnaske og kan grovt vurdert gi ca. 1 %
materialgjenvinning fra materialet som går til forbrenning.
Oppsummert indikerer mottatte opplysninger at et sted mellom 10-20 % av innsamlet
mengde går til materialgjenvinning.
4.2.2.

Energiutnyttelse
Hovedløsning for den mengden husholdningsavfall som samles inn av private næringsaktører
er forbrenning med energiutnyttelse. Ut fra det vi har av holdepunkter kan det antydes at om
lag 80 % sendes til forbrenning med energiutnyttelse, inklusive en viss andel sortert treavfall.
Avfallet vil inngå sammen med næringsavfall som leveres til norske anlegg og til eksport. Det
kan legges til grunn at man oppnår samme gjennomsnittlige grad av energiutnyttelse som er
beregnet for avfall fra næringsliv levert til forbrenning, ca. 83 %.

4.2.3.

Deponering
Det er ukjent hvor mye som blir levert til deponering. Det vil være endel containere med
tunge masser som inngår i samlet tonnasje. Det kan indikeres at det totalt er ca. 5 %.
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5.

Erfaringer med samtykke og risiko for ulovlig
disponering

5.1.

Kommuner som har praktisert samtykke
I kartleggingen som ble utført i 2009 for Avfall Norge var det bare Stavanger kommune som
praktiserte en form for samtykke. Det var bare to saker so ble vurdert. Det ene var BossTaxi
som fikk beskjed om at de måtte søke om samtykke. De fikk innvilget slikt samtykke, og har
etter det hatt det uten noe mer rapportering og oppfølging. Videre var det en forening som
ønsket å samle inn papir fra privathusholdninger som måtte søke. De fikk ikke innvilget
samtykke, og saken var til politisk behandling i kommunen. I etterkant av 2009 har det også
vært vurdert en aktør for innsamling av EE-avfall, også denne aktøren fikk avslag på samtykke
fra kommunen.
Det har også vært andre som har vurdert innføring av samtykke, herunder
Drammensregionen. Det var også knyttet opp til avtaler om å levere avfall til
gjenvinningsstasjonene.
Steinkjer kommune har samtykkeordning med en aktør, men uten noen krav til registrering
utover at avfallet leveres på kommunal gjenvinningsstasjon som næringsavfall.

5.2.

Erfaringer med ulovlig disponering
Det kommer tydelig frem i intervjuene med kommunale aktører, men likefullt i intervjuer
med private næringsaktører som beskriver seg selv som seriøse markedsaktører, at dette
vurderes som et stort problem. Det er imidlertid et vanskelig kvantifiserbart problem for alle
intervjuobjektene. Det er allikevel naturlig å anta at dette problemet i dag knytter seg i større
grad opp mot mindre aktører i markedet, og især i det uformelle markedet.
Noen av aktørene peker på at terskelen for å drive seriøst oppleves som høy, både når det
gjelder elektronisk avfallsdeklarasjon og organisasjonsmessig rammeverk for drift.
Det er ikke noe helhetlig registreringsrutiner rundt forsøplingsproblematikk. Henvendelser til
fylkesmannen avventes besvart.
Konseptvalgsutredning (Renovasjonsetaten, Oslo, 2012) kartla et grovt anslag på ca. 1 000
tonn avfall på villfyllinger i Oslo årlig, basert på innrapporteringer etater, veg- og havnevesen,
samt egne «hentetjenester» for hensatt grovavfall. Under rimelig grove antagelser kunne
man skalert dette opp på nasjonalt nivå lineært med befolkningen, noe som tilsier 8 300 tonn
per år i Norge, men dette vil sannsynligvis variere avhengig av demografiske forhold,
biltilgang, tilgang til avfallstjenester, muligheter for disponering på egen tomt osv. Selv om
fokuset på problematikken har økt, er det ikke noen direkte indikasjoner som tilsier at dette
problemet har blitt mindre de siste 5 år.
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6.

Potensiale for økt ressursutnyttelse

6.1.

Sammensetning av avfallet
Det er så langt vi vet ingen spesifikke undersøkelser som dokumenterer sammensetningen av
husholdningsavfall samlet inn av private næringsaktører. Det er mest nærliggende å vurdere
sammensetningen ut fra kunnskap om hva som leveres inn til de kommunale
gjenvinningsstasjonene, samt analyser av sammensetningen av restavfallet fra
gjenvinningsstasjonene.
Det forventes at vanlig containere for grovavfall fra husholdningene inneholder i liten grad
hageavfall og tunge masser. Videre kan det være at mye av bygge- og riveavfallet fra
husholdninger i stor grad blir levert som næringsavfall til de private næringsaktørene. Det
kan tilsi at mengde trevirke som normalt er meget stor på gjenvinningsstasjonene, kanskje i
noe mindre grad forekommer i containeravfallet.
Det er i tabell 5 foretatt en sammenstilling av de totale mengder avfall til 7
gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen og 5 stasjoner i Vesar-området for 2016. Første
tall-kolonne viser prosentvis fordeling mellom de ulike typer avfall
Det er i neste kolonne foretatt en korreksjon knyttet til å redusere mengden hageavfall,
tunge masser og treavfall som vurderes å være en del lavere for containermarkedet.
Følgende korreksjoner er foretatt hvor man tar ut ca. 1/3 av mengden og nye prosenter
beregnes ut fra nedjustert mengde som omfatter ca. 2/3:





Hageavfall fra 18,8 % til 5 %
Trevirke fra 28,4 til 20 %
Tunge masser fra 15,2 % til 5 %
Farlig avfall og impregnert trevirke er nedjustert fra hhv 2,7 % og 4,2 % til 1 % hver.

I den høyre kolonnen er også potensialet i restavfallet summert inn, basert på en standard
sammensetning av restavfall på gjenvinningsstasjoner. Kolonnen til høyre angir dermed et
grovt anslag for sammensetningen av grovavfallet som samles inn fra private
næringsvirksomheter.
Det fremgår at om lag 43 % av avfallet har et potensiale for forberedelse til ombruk eller
levering til materialgjenvinning (summen av celler markert med grønt i høyre kolonne i
tabell), eksklusive treavfall. Dette er et brutto potensial ut fra innhold, og i praksis vil det ikke
være mulig å få sortert ut alt dette.
Andelen treavfall stor, hele 34 %. Noen av dette kan i fremtiden ha et potensiale for
materialgjenvinning etter utsortering. Brutto potensialet kan vurderes å være 50 % av
treavfallet, eller 17% av hele mengden.
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Tabell 5 Avfallssammensetning avfall i container samlet inn av private næringsaktører

Type avfall

Andel i RfD Korrigert
Lagt til pot.
og Vesar
andel
restavfall
18,8 %
8,0 %
8,0 %
3,6 %
5,8 %
7,4 %
6,4 %
10,2 %
10,7 %
2,0 %
3,1 %
3,1 %
0,9 %
1,5 %
3,5 %
0,6 %
1,0 %
1,0 %
28,4 %
31,9 %
34,0 %
12,9 %
20,7 %
11,7 %
15,2 %
8,0 %
8,0 %
4,2 %
6,7 %
6,7 %
2,7 %
1,6 %
1,6 %
4,2 %
1,6 %
1,6 %
2,7 %

Park- og hageavfall
Papir/papp/drikkekartong
Metaller
Gips
Plastemballasje og folieplast
Bildekk
Trevirke, både oransje og grønt
Restavfall
Masser
EE-avfall inkl. KFK og RENAS
Farlig avfall
Impregnert trevirke
Ombruk

Tabell 6 angir standard sammensetning av restavfallet som er benyttet og som bygger på et
utvalg plukkanalyser av restavfall fra gjenvinningsstasjoner, blant annet fra
Drammensregionen. Denne er lagt til grunn for å fordele 20,7 % restavfall i 2. tall-kolonne og
få justert sammensetning i høyre kolonne.
Tabell 6 Standard sammensetning av restavfall gjenvinningsstasjon

Avfallstype i restavfall gjenvinningsstasjon
Våtorganisk
Papp og papir
Plast
Glassemballasje
Metall
Tekstiler
Glass-/steinull
Trevirke
Ombruk
Øvrig avfall

6.2.

Vekt %
3,0 %
8,0 %
10,0 %
1,0 %
2,5 %
8,0 %
4,0 %
10,0 %
5,0 %
48,5 %

Alternative innsamlingsløsninger som kan utløse potensiale
Det er mulig å etablere innsamlingsløsninger som i større grad ivaretar hensynet til å få en
god sortering for materialgjenvinning. Det er i tidligere rapport fra Avfall Norge og
Huseiernes Landsforbund vist til erfaringer på rundt 25 % materialgjenvinning (ikke med
treavfall).
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Erfaringer fra henteordning i Stavanger viser at man der har oppnådd en sorteringsgrad til
materialgjenvinning på 28,2 % før man regner med hageavfall. Treavfall er ikke inkludert her.
Her fungerer henteordningen slik at man har tre separate henteordninger for avfall;
grovavfall, hageavfall og farlig avfall. For grovavfall hentes avfallet i 2 biler der
hentemannskapet forsørger sorteringen inn i hhv en komprimatorbil med
energigjenvinningsavfall og en skapbil med materialgjenvinningsavfall som sorterer ut
fraksjonene i etterkant på gjenvinningsstasjonene. Denne fraksjonen har en fordeling på 71,8
% til energigjenvinning og 28,2 % til materialgjenvinning. Sammensetningen av fraksjoner på
avfallet som går til gjenvinningsstasjonene for sortering ligner avfallssammensetningen på
gjenvinningsstasjonene med noen unntak: mindre trevirke, mer ee-avfall (særlig større
hvitevarer), mer metallskrot og i økende grad fler og fler ombruksartikler.

6.3.

Mulig behandlingsform for avfallet for økt utsortering
Det er ved etablering av mer avansert sortering med kombinasjon med bedre forsortering,
robotsortering for å ta ut større komponenter (trevirke, mv.) og NIR-sortering for å ta ut plast
og papir og utstyr for å skille ut metaller så kan man oppnå vesentlig bedre utbytte.
Tabell 7 Mulig potensiale med forbedret forsortering

Avfallskategori

Utbytte ved
avansert sort.

Papir/papp/drikkekartong

60 %

Metaller

85 %

Gips

50 %

Plastemballasje og
folieplast

60 %

EE-avfall

90 %

Trevirke

50 %

Ved å kombinere dette utbytte med tabell 5 er det beregnet at 23 % kan utsorteres til
materialgjenvinning, uten at hageavfall er tatt med. Heller ikke ombrukspotensialet er da
inkludert. I tillegg kommer en utsortering av om lag 14 % trevirke, hvorav en del kan ha
potensiale for materialgjenvinning. Det er i tidligere utredning angitt av 50 % av trevirke fra
husholdninger kan ha et potensiale for materialgjenvinning og det er naturlig å bruke samme
forutsetning her. Det vil tilsi 7 % trevirke til materialgjenvinning. Det kan være vanskelig å få
sentral sortering til å produsere en kvalitet spesielt egnet for materialgjenvinning.
Dette fordrer både markedsutvikling og utvikling av avanserte sorteringsanlegg godt utover
dagens planer. Sett i forhold til tidsaspektet på utvikling av sorteringsanlegg for grovavfall,
må mye rammebetingelser legges raskt for å kunne oppnå effekter av dette i 2025. Slike
anlegg vil kunne bestå av en blanding av grovknusing, luftseparasjon, NIR maskiner, sikter og
kanskje robotsortering av deler av mengdene.
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6.4.

Oppsummering av potensiale for økt ressursutnyttelse
Containerinnsamling av grovavfall gir generelt lav grav av materialgjenvinning. Det ligger i
sakens natur at de som bestiller en slik tjeneste vil ha en enkel løsning hvor man kan bli kvitt
det meste av avfall, uavhengig av potensiale for materialgjenvinning. Det er i liten grad
aktuelt med 2-3 forskjellige containere.
Eksisterende løsninger i markedet for sortering av innsamlet grovavfall får bare ut en
begrenset andel av det som ligger i et blandet restavfall. Noe avfall blir kildesortert, spesielt
EE-avfall og hageavfall.
Det er under etablering anlegg for sentral sortering av restavfall fra husholdninger, men de
blir i stor grad bygd for å håndtere avfall emballert i poser og sekker og ikke større grovavfall
som normalt vil skape problemer i anleggene.
For å utløse et potensiale fram mot 2020 vil det i hovedsak være nødvendig å satse på økt
kildesortering og innsamling av avfallet slik at det holdes separat i sine fraksjoner. Det vil
således være bedre om en større del av avfallet ble hentet i vare-/skapbiler enn i containere.
Løsningen som er etablert i Stavanger kan være et godt eksempel som også er utprøvd andre
steder.
Dersom man legger til grunn at man allerede ligger på 15 % levert til materialgjenvinning,
inkl. hageavfall kan det trolig kunne økes opp mot 30 % i områder med henteordning som
bygger på sortering ved henting.
Ytterligere potensiale kan utløses fram mot 2025-2030 ved etablering av sentrale
sorteringsanlegg. Det er en kombinasjon av kildesortering og sentral sortering som kan
samlet sett gi best utbytte. Hageavfall og avfall som skal leveres til ombruk må hentes
uansett. Det vurderes at man kan komme opp i en samlet utsortering til materialgjenvinning
på inntil 35-40 %, inklusive hageavfallet.
I tillegg kan sorteringen utvides til å omfatte treavfall forutsatt utvikling av løsninger med
materialgjenvinning. Det kan kanskje øke mulig utsortering til materialgjenvinning med
ytterligere 10 %, basert på at 50 % av trevirke kan være egnet for materialgjenvinning. Det
kan i første rekke sikres ved en kildesortering.
Mulig etablering av sentral sortering av grovavfall kan sees i sammenheng med at det vil
være behov for virkemidler også overfor næringsavfall generelt, noe som dermed også kan
omfatte mengden husholdningsavfall som samles inn av private næringsaktører og sikres
samme behandling, med vekt på økt utbytte til materialgjenvinning.
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