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Revidert renovasjonsforskrift for Elverum, Trysil og Åmot kommuner
Høring
Innledning
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) arbeider med å revidere
kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert
renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene sept./okt. 2019.
SØIR har utarbeidet et forslag til ny forskrift som sendes på høring vedlagt dette brevet.
Bakgrunn for endringen
Dagens renovasjonsforskrifter for Elverum, Trysil og Åmot ble vedtatt av kommunene i 2009.
De er likelydende for alle kommunene. Forskriften regulerer forholdet mellom SØIR som
tjenesteleverandør på vegne av kommunene, og innbyggerne som kunder av SØIRs tjenester.
SØIR har forvaltet dagens forskrift siden 1996, og ser behovet for å gjøre forskriften
tydeligere på noen områder.
Det har i årenes løp kommet en del endringer i rammebetingelsene for renovasjonsselskapene,
og samfunnet har også endret seg. En revidering av renovasjonsforskriften er derfor
nødvendig. Det er ikke endringer og tillegg som får omfattende konsekvenser for
kommunenes innbyggere, men som er viktige for å sikre utvikling og forbedring av
renovasjonstjenestene.

Forslag til revidert forskrift
Generelt
Den nye forskriften som foreslås er en revidering av dagens felles forskrift.
Det foretas en nødvendig opprydding i teksten og presisering av enkelte bestemmelser, men
forskriften vil utover det være en videreføring av dagens forskrift.
De viktigste endringene og presiseringene er omtalt nedenfor.
Nedgravde oppsamlingsenheter for avfall er ofte gode løsninger for husholdninger og
fritidsbebyggelse der det er hensiktsmessig med felles beholdere. SØIR har kompetansen på
hvordan løsninger med nedgravde avfallsbeholdere skal organiseres, både med tanke på
volum/antall og plassering for å få et best mulig resultat for brukere og renovatører. Utstyret
er dyrere i anskaffelse enn tradisjonelle beholdere og krever større bevissthet av brukerne for
å unngå vedlikeholdskostnader. Vi mener derfor at den beste løsningen er en kostnadsdeling
der SØIR koster utstyret, mens abonnentene koster installering og senere vedlikehold.
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Forurensningsloven forbyr aktører å samle inn husholdningsavfall uten tillatelse fra
kommunen (F.l. §30)
Det er vedtatt nasjonale, og EU-krav på gjenvinningsgrad av husholdningsavfall. For å kunne
nå disse kravene er det nødvendig at alt husholdningsavfall blir registrert og rapportert. Avfall
i private hjem som oppstår ved rydding og oppussing av eiendommer, er husholdningsavfall. I
dag har ikke SØIRs eiere et opplegg for å godkjenne og følge opp næringsaktører som samler
opp og transporterer slikt avfall (bla. utleie av avfallscontainere). Dette avfallet kommer da
heller ikke inn i statistikkene for husholdningsavfall. KS-bedrift har laget et on-line verktøy
som SØIR ønsker å ta i bruk, der private avfallsselskaper kan søke kommunen om samtykke
til å samle inn husholdningsavfall. Verktøyet gjør søknadsprosessen enkel og ubyråkratisk.
SØIR ønsker at eierne gir SØIR hjemmel til å tildele private avfallsselskaper samtykke til å
samle inn husholdningsavfall. Innsamlerne plikter da å rapportere avfallsvolumene til SØIR
slik at de kommer med i SØIRs rapportering til myndighetene. Dette sikrer også at det kun vil
være avfallsselskaper med systemer som tilfredsstiller lover og forskrifter for
avfallshåndtering som vil få tillatelse til innsamling av avfall fra husholdningene. Avfallet vil
da bli behandlet på en miljømessig forsvarlig måte og det blir enklere å luke ut useriøse
aktører.
Søknad om fritak for renovasjonsordningen presiseres for å unngå misbruk av
fritaksmuligheten.
Plikt for utbyggere av hyttefelt til å avsette tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til
avfallsordningen.
Vi erfarer at det bygges stadig flere og større hyttefelt. Det er viktig at SØIR kommer tidlig
inn i planprosessen for å sikre at renovasjonsløsningene blir hensiktsmessige. Dette sikrer at
SØIR får utført renovasjonstjenestene på en trygg og effektiv måte, og at hytteeierne får en
praktisk og funksjonell løsning. For å kunne etablere gode kildesorteringsløsninger for
fritidseiendommer, kreves det planlegging og tilstrekkelige arealer. For å få dette til, må
utbygger avklare med SØIR hva som skal til for å få til en fungerende ordning.
SØIR utarbeider en veileder til Renovasjonsforskriften og gebyrreulativet som revideres i
henhold til internkontroll og kvalitetsrevisjoner.
Forskriftsprosessen
Forskriftsforslaget er utarbeidet av SØIR og gjennomgått og drøftet i styret før styret ga sin
tilslutning til forslaget i styremøte 06.02.19. Deretter ble forslaget gjennomgått og vedtatt av
representantskapet i møte 25.04.19. Synspunkter og kommentarer som har framkommet i
prosessen er innbakt i foreliggende forskriftsforslag.
Konsekvenser for miljø, økonomi og administrasjon
Forslaget til ny forskrift er en revidering av dagens forskrifter, og får ingen vesentlig
innvirkning på renovasjonsordningen for husholdningene i regionen.
Forskriften vil ikke ha negative virkninger for miljøet. Forskriftens formål er styrket på dette
området der det leggers opp til bedre løsninger for borettslag/sameier og fritidsrenovasjon.
Ettersom forskriften viderefører dagens forvaltning av renovasjonsordningen for
husholdningene, får den ingen eller små økonomiske konsekvenser.
Administrativt vil endringene effektivisere SØIRs saksbehandling.

Høringsprosessen
Det gjennomføres en offentlig høringsprosess av forskriftsforslaget i samsvar med
forvaltningslovens § 37. SØIR gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene.
Forskriftsforslaget forhåndsvarsles gjennom kunngjøring i Østlendingen og ved utlegging til
offentlig ettersyn på hjemmesidene til SØIR og kommunene.
Det legges opp til en høringsperiode på 4 uker.
Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget settes til fredag 9. august 2019.
Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig, og sendes pr. e-post til
post@soir.no, eller pr. post til SØIR IKS, Postboks 155 2402 Elverum.

Videre prosess
Forskriftsprosessen gjennomføres i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.
Når høringsperioden er over, vil SØIR behandle innkomne forslag og forankre forslaget i
SØIRs styre og representantskap før det oversendes kommunene for endelig behandling i
kommunestyrene.
Når forskriften er vedtatt i alle kommunene, vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidende og gjort
tilgjengelig på Lovdata.
Med hilsen

Bjørn Erik Jønsberg
Daglig leder
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