i medlemskommunene i Innherred Renovasjon IKS

Deres ref:

ref: KLU 2022/65

Dato: 18.02.2022

av revidert renovasjons- og slamforskrift
Innherred Renovasjon sender med dette
forslag til ny renovasjons- og slamforskrift.
Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner
Verdal,
Levanger, Frosta,
Tydal, Selbu og Malvik).
Vi inviterer alle interesserte parter til komme med innspill innen 4. april 2022.
Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS,

epost: post@ir.nt.no
5, 7609 Levanger.

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS (valgt av kommunestyrene) behandler saken i mai
2022
den sendes kommunestyrene for vedtak. Alle
vil bli vurdert og tatt med
som saksvedlegg i forbindelse med behandling av saken. For
endelig gjeldende
den
vedtas likelydende av kommunestyret i hver eierkommune.
Vi inviterer samtidig alle eierkommuner til et
rede for prosessen og endringene, og svare
Tid: 2. mars 2022 kl 9-12, med
Sted: Scandic Hell

der vi vil

gjennom forskriftene,

lunsj

Vi
en tilbakemelding hvor mange som kommer fra den enkelte kommune innen 25.
februar 2022, til oykn@ir.nt.no.
Bakgrunn
Dagens gjeldende forskrifter
i kraft i 2006. Mye har skjedd i avfallsbransjen og selskapet
siden den gang, og en revisjon av forskriftene har lenge
etterspurt. Dagens og fremtidens krav
til materialgjenvinnings og
krever
at mer fokus rettes mot dette i forskriftene.
Arbeidet med revidering har skjedd i samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, som
har revidert sine forskrifter. Intensjonen er harmonisere forskriftene i
mulig grad, slik at
regelverk og
praktiseres likt tvers av kommuner og selskaper. Selskapene har
hatt hjelp fra jurister hos Samfunnsbedriftene.
De reviderte forskriftene avviker ganske mye fra dagens gjeldende forskrifter i form og i noe
innhold, men endringene
ikke innsamlingssystemet vesentlig. Det viktigste arbeidet har
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i fjerne uklarheter, samsvar mellom paragrafer
regelverket tydeligere. De nye
forskriftene med retningslinjer skal gi mindre rom for tolkning og dermed mindre
forskjellsbehandling mellom abonnenter. Selskapets vedtak om
pris lik
krever en
praktisering av ordningen som er lik for alle.
Endringer i renovasjonsforskriften (vedlegg 1)
Hovedendringer i innhold sammenlignet med dagens forskrift er
1.
med renovasjonsforskriften
Vi henviser i
grad til avfallshierarkiet og nasjonale
og
materialgjenvinning. Disse
kan kun
gjennom et samarbeid mellom IR og
abonnentene.
2. Myndigheten er delegert til IR i noe
grad
IR kan fatte enkeltvedtak og gi fritak for renovasjon. Tidligere var det kommunene som
fritak.

gi

3.
av gebyrplikt og boenhet
Hvilke eiendommer og boenheter som er gebyrpliktige har i
forskrift
uklart og
til en noe urettferdig praksis. I dag kan en ha to boenheter samme abonnement, mens en ved tre
eller flere boenheter
betale egne abonnement for hver boenhet. Den nye forskriften
samme
praksis som de fleste renovasjonsselskap i landet, der hver boenhet er minimum ett abonnement.
denne
vil det bli likt for alle husstander/boenheter, uavhengig om de befinner seg i et
borettslag/leilighetsbygg,
en tomt, eller i en enebolig.
4. Hjemmekompostering / alternativ behandling av avfall
Ordningen med at abonnenter kan kompostere eller behandle matavfallet i
er tatt ut av
forskriften. Det vil fortsatt
mulig hjemmekompostere matavfallet, men det vil ikke ha
innvirkning renovasjonsgebyret. Alle abonnenter skal ha egen matavfallsbeholder. Slik sikrer vi
at alle har tilgang en
behandlingsmetode for matavfall, med full sikkerhet for
smittebrudd og
grad av materialgjenvinning.
5. Slutt skillet mellom offentlig og privat vei
I dag
private veier kun etter
og mot et ekstra gebyr. I ny forskrift skiller vi ikke
lenger eier av veien, men
IR kan dermed
alle veier som defineres som
og kravene for
er presisert i forskriften. Disse kravene har hele tiden
benyttet ved vurdering av
private veier. De vil
kunne gjelde ved vurdering
av offentlige veier, men alltid i en samlet risikovurdering av forholdene. Enkelte parametre kan
derfor avvike fra kravene.
Endringer i slamforskriften (vedlegg 4)
Dagens gjeldende slamforskrift er utdatert og beskriver ikke alle aspekter av slamordningen. Dette
har gitt rom for ulike tolkninger. Ny forskrift og retningslinje vil bidra til en enklere forvaltning og
av regelverket.
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De

endringene er som

1. Gebyrplikt og abonnement
av at forskriften omfatter alle eiendommer og boenheter, og at eier har gebyrplikten.
Eier
betale for alle boenheter som er tilknyttet et slamanlegg. En boenhet er minimum ett
abonnement
samme
som for renovasjon).
2. Fritak
Dette er ikke spesifisert godt i gammel forskrift. IR mener at fritak for slam kun
fattes av
kommunen. Til forskjell fra renovasjon der IR eier avfallsbeholderne og kan gi fritak (i ny forskrift),
er det slam viktigere at kommunen som forurensningsmyndighet behandler og godkjenner
om fritak for
3. Avvik og avviksbehandling
Dette var tidligere ikke forskriftsfestet, men likevel en prosedyre vi har fulgt. Alle slamavskillere og
tette tanker skal kontrolleres av
ved hver
der dette er mulig. Dersom det er
feil og mangler ved et anlegg eller adkomst til anlegget, registreres dette som et avvik. Noen
avvik kan
til ekstragebyr for abonnenten. Avvik som kan
forurensning, sendes til
kommunen for behandling.
4.
veier
Som for renovasjon er kravene til veier og adkomst forskriftsfestet. Plassering av og adkomst til
nye slamanlegg eller re-etableringer av anlegg skal godkjennes av IR
utslippstillatelse kan gis.
Det er
presisert at abonnenten skal dekke kostnader hvis det
benyttes ekstrautstyr (som
traktor) for
vanskelig tilgjengelige anlegg.
5.
Denne er lik som i dag, men vi
i tillegg for at tette tanker
sjeldnere
etter beregningskalkulator for antall
inkluderes
i forskriftsfestet

hytte/fritidsbolig kan
pr

6. Sanksjoner
Dette har ikke
forskriftsfestet tidligere. Det er viktig at IR har hjemmel for gi
utbedringer, ekstra tiltak m.m., slik at avviksbehandling kan
frem.

Retningslinjer er utarbeidet til

om

om

renovasjon- (vedlegg 2) og slamforskrift (vedlegg 5)

Forskriftene gir Innherred Renovasjon IKS rett til formulere retningslinjer til forskriftenes
bestemmelser. Retningslinjene er en forlengelse av forskriftene, og beskriver hvordan tjenestene
skal
og hvilke forpliktelser den enkelte abonnent har. Retningslinjene kan ved behov justeres
av representantskapet i Innherred Renovasjon IKS i henhold til forskriftens bestemmelser.
I tillegg er det utarbeidet en egen renovasjonsteknisk norm (vedlegg 3).
Det skal ikke gis
ved til informasjon.

til retningslinjene eller renovasjonsteknisk norm, men de legges
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Med hilsen
S. Knudsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg
1 1 - Renovasjonsforskrift 2022 2 2 - Retningslinjer til renovasjonsforskriften 2022
3 3 - Renovasjonsteknisk norm 2022
4 4 - Slamforskrift 2022
5 5 - Retningslinjer til slamforskriften 2022

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Kari Lundsvoll <kari.lundsvoll@ir.nt.no>
fredag 18. februar 2022 14:58
Malvik kommune; Postmottak Selbu kommune; Tyd.Postmottak Tydal
kommune; Postmottak
kommune;
FRO.Postmottak.Frosta.kommune;
Levanger kommune; Verdal kommune;
Kommune
av revidert renovasjons- og slamforskrift
av revidert renovasjons- og slamforskrift.PDF; 1 - Renovasjonsforskrift
2022 2 - Retningslinjer til renovasjonsforskriften
2022.PDF; 3 - Renovasjonsteknisk norm 2022.PDF; 4 - Slamforskrift 2022
5 - Retningslinjer til slamforskriften 2022.PDF
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Forskriften er fastsatt av eierkommunene:
kommunestyre: (her settes inn dato for vedtak i kommunestyret)
Verdal kommunestyre
Levanger kommunestyre
Frosta kommunestyre
kommunestyre
Selbu kommunestyre
Tydal kommunestyre
Malvik kommunestyre

med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
,
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Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
1-1. Form l
i eierkommunene

av avfallet, og ved bruk av gjenvinningsordninger som prioriterer materialgjenvinning.
Det skal ved anvendelsen
andre
helse, brannsikkerhet og trafikksikkerhet.
Kommunen og Innherred renovasjon IKS skal gjennom bestemmelser i

1-2. Virkeomr de
Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den
kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Forskriften gir videre
utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret
kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunen hvor det
boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter, som i
hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale.
den kommunale renovasjonsordningen.

1-3. Delegert myndighet
forurensningsloven kapittel 5 er delegert til Innherred Renovasjon IKS (heretter IR) ved
fastsettelse av denne forskriften.
et etter forurensningsl
gi forskrifter med hjemmel i forurensningsloven kapittel 5 ligger
fortsatt hos den enkelte eierkommune.
enkeltvedtak som gjelder den kommunale renovasjonsordningen, jf. forurensingsloven
.
beregne og kreve inn avfallsgebyr.
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1-4. Retningslinjer til forskriften
IR kan fastsette
herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:
Renovasjonsteknisk planlegging
Kategorisering av abonnement (herunder fritidsabonnement)
Sortering av husholdningsavfall
Oppsamlingsenheter og bruk
Krav til hentested, avfallshus og lignende
Rabattordninger og tilleggstjenester
fritak
Retningslinjene fastsettes enstemmig av representantskapet i IR.

1-5. Definisjoner
a) Abonnent: Eier eller fester av eiendom eller boenhet som omfattes av den
kommunale renovasjonsordningen og har gebyrplikt.
b) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.
Beskriver prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsreduksjon topper
ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og til
sist deponering.
c) Boenhet: Bolig, leilighet, hybel, fritidsbolig og hytte, samt fast plassert mobil
enhet
. Enheten skal gi rom for matstell og hvile
og bofunksjonen
det sentrale. I studentboliger, hybelhus og lignende
regnes to hybler med til
d) Boligabonnement: Enhver boenhet hvor det er
har
minimum ett boligabonnement.
e) Bringeordning: Ordning der abonnenten selv bringer det kildesorterte
husholdningsavfallet til et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og
gjenvinningsstasjon.
f) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet

g) Fritidsabonnement:
men samtidig innredet for hvile og matstell, har minimum ett
fritidsabonnement.
h) Fast plasserte mobile enheter: Campingvogner og andre mobilenheter med
godkjente oppstillingsplasser i over
tre m
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i) Gjenvinningsstasjon:
sortert avfall, som

mottak tilrettelagt for levering av
ikke hentes av

j) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i
offentlig eiendomsregister.
k) Henteordning: Ordning der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos
abonnenten.
l) Hentested
m) Husholdning: Alle typer
benyttes regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.
n) Husholdningsavfall
gjenstander som inventar og lignende.
o) Kildesortering: Sortering av avfall i ul
p)
forsvarlig
q) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet/beholder som benyttes til
oppbevaring av kildesortert avfall.
r) Representantskapet: Eierorganet i Innherred Renovasjon IKS
s) Renovasjonsordningen: Samlebegrep for den kommunale innsamlingen og
t)
u)
v)
w)
x)

: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og
bringer det til godkjent mottak.
Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer
kildesortert husholdningsavfall.
Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.
Samlepunkt: Hentested hvor flere boligabonnenter setter sine dunker eller
leverer sitt avfall.
Trillebane
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Kapittel 2 Kommunal renovasjonsordning
2-1. Generelt
etter forurensningsloven
innsamling av husholdningsavfall.
Alle eiendommer som
-2 andre ledd omfattes av
den kommunale renovasjonsordningen og er gjenstand for gebyrplikt.

2-2. H ndtering av n ringsavfall

behandlingsanlegg.
kan delta i IRs renovasjonsordning under forutsetning av
,
fallet sammen med husholdningsavfallet.

2-3 Innherred Renovasjons oppgaver og ansvar
pliktene
knyttet til
Innsamling av husholdningsavfall (henteordning)
etter fastsatte
rutiner og i samsvar med denne forskriften og gjeldende retningslinjer.
IR kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den
kommunale henteordningen.
IR skal
med returpunkt og
gjenvinningsstasjoner for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale
henteordningen.

2-4. Abonnentens plikt til bruk og betaling for renovasjonstjenesten
Abonnentene skal bruke IR sine tjenester for oppsamling, innsamling og
retningslinjer.
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Abonnenten skal kildesortere husholdningsavfallet etter IRs anvisning slik at
mest mulig av husholdningsav
- og
bringeordningen.
i
naturen, eller plassere det utenom IR sine oppsamlingsenheter.
av den kommunale renovasjonstjenesten.
Dette gjelder renovasjonsgebyr etter forskriften kapittel 3, eventuelle tilleggstjenester

2-5. Henteordning
De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten for den enkelte
avfallstype fastsettes i retningslinjene
er.
lig.
skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til hentested
.
IR
et samlepunkt.

som omfattes av henteordningen
egler for dette fastsettes i egne retningslinjer.

2-6. Bringeordning
IR skal
henteordningen.
Ved levering til
overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer for sortering og levering.
IR sine kostnader ved bringeordningen
avfallsgebyret.
For gjenvinningsstasjoner kan IR imidlertid sette volumgrenser eller regulere
antallet kostnadsfrie leveringer. Gjeldende leveringsbetingelser beskrives i
retningslinjene.

2-7. Fritidsrenovasjon

Side 8 av 18

Utkast til renovasjonsforskrift 2022 Innherred Renovasjon
andre enheter som brukes
godkjent oppstillingsplass.

som fritidseiendom, samt

i hovedsak
, omfattes ikke av denne forskriften.
dokumenteres.
Fritidsabonnenter skal levere husholdningsavfallet til de returpunkt og
gjenvinningstasjoner som IR har opprettet for
.

2-8. Oppsamlingsenhetene
IR bestemmer hvilke oppsamlingsenheter og
som kan benyttes. Alle
standard oppsamlingsenheter eies og utplasseres av IR.
plasseres slik at de samlet sett er til minst mulig sjenanse for andre.
Boligabonnenter kan i utgangspunktet selv velge et abonnement som er
tilpasset husholdningens behov. Flere abonnenter kan samarbeide om felles
oppsamlingsenheter.
det ligger til rette for dette.
Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall
Op
Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller annen uriktig bruk kan IR gi
tilpasset faktisk avfallsmengde, herunder
utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller IRs krav.
vfall fra flytting, rydding og

leveres direkte til

gjenvinningsstasjon.
Farlig avfall og elektronisk avfall
men leveres til gjenvinningsstasjoner i henhold til anvisninger gitt i retningslinjene
eller direkte fra IR.
renhold av
oppsamlingsenheter til egen husstand.

2-9. Hentested
Oppsamlingsenheten
maksimalt 10 meter fra vegkant, hvis ikke annet er avtalt.
Retningslinjene gir
det gjelder plassering av

eruta og

abonnenten kan benytte
.
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R

kan

- kl. 23.00.

Hentested
retningslinjene. Oppsamlingsenhetene

og ellers oppfylle de krav som er gitt i

2-10. Kj rerute og krav til kj rbar veg
IR bestemm

en. Etter avtale kan det

private veger.

veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til
fremkommelighet for renovasjonsbilen
ihht. retningslinjene.
Veger som skal benyttes m
og fri sikt. De skal
normalt
minst 3,5 meter,
minst 4,0 meter i
hele vegens bredde
.
nuplass eller vendehammer ved
siste abonnent. I godkjenningsprosessen vil en samlet vurdering av disse forholdene
bli lagt til grunn.
Abonnenten er selv ansvarlig for merking,
private veger som inkluderes i
IR

2-11. Informasjons- og opplysningsplikt
IR pl

til abonnenter og

eiere.
opplyse IR om forhold som kan ha innvirkning for eget
abonnement.
er tilknyttet tjenesten.

2-12. Renovasjonsteknisk planlegging
Ansvarlig tiltakshaver skal i forbindelse med planlegging av ny bolig- og
fritidsbebyggelse utarbeide en renovasjonsteknisk plan (RTP) for etablering av
infrastruktur for avfall.
P
og g
hvordan
renovasjonsforskriftens bestemmelser og gjeldende retningslinjer
bygningene tas i bruk.
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IR skal gi en uttalelse til planen
plan- og bygningsloven.
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Kapittel 3 Bestemmelser om avfallsgebyr
3-1. Gebyr
Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale avfallsgebyr.
Kommunestyret fastsetter
-3.

om differensierte gebyrsatser, jf.

Samlet skal avfallsgebyrene dekke de totale kostnadene IR har
renovasjonstjenester for husholdningsavfallet (selvkost), jf. f

3-2. Gebyrplikt
Alle eiere av boenhet
-5 bokstav c) omfattes av
renovasjonsordningen og har gebyrplikt etter denne forskriften.
Gebyrplikten for fast plasserte mobile enheter tilligger eier av godkjent
oppstillingsplass.
Hver boenhet

bosetting

t boligabonnement.

fritidsabonnement.
bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Boenhet med boligabonnement, som

kan etter

3-3. Differensiering av avfallsgebyrene for hel rsboliger (boligabonnement)
stimulere til avfallsreduksjon,
materialgjenvinning, og sikre en effektiv innsamling.
Gebyrdifferensieringen skal i hovedsak
avfallstyper, nabosamarbeid om oppsamlingsenheter og forhold knyttet til
hentestedet.
Avfallsgebyret differensieres med utgangspunkt i
restavfallsbeholderen/tilgjengelig volum restavfall, og etter abonnentens valgte
uten at dette

3-4. Differensiering av avfallsgebyrene for fritidsboliger (fritidsabonnement)
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Avfallsgebyret for fritidsabonnenter beregnes ut fra et eget selvkostregnskap.
beliggenhet

3-5. Tilleggstjenester
IR fastsetter prisene for tilbudte tilleggstjenester innenfor det totale
selvkostregnskapet. Prisene skal samsvare med de kostnader IR
tjenesten.

3-6. Innkreving, renter, foreldelse, mv.
etter
-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og
inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29, om eiendomsskatt
til kommunene
Ellers gjelder reglene i lov 18. mai 1979 nr. 18
om for
.
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Kapittel 4 Samtykke til innsamling av husholdningsavfall
4-1. S knad om samtykke, vilk r, mv.
samle inn husholdningsavfall
uten kommunens samtykke. Det er IR som etter delegert myndighet gir slikt samtykke,
-3.
IR gir
oppfylt:
a) Kvalifikasjonskrav:

tillatelse til.
b)

, rapportering mm.:
Innsamling av husholdningsavfall skal
relevant regelverk.
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten
ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdningsIR, som i avtalen kan fastsette krav til hvordan rapportering skal skje.
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er ansvarlig
som det er gitt samtykke til.

c)

:
som gitt i egne retningslinjer.
-1 bokstav b.

Vedtak
og samtykkemottaker.

ig avtale mellom IR

vedtaket.
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4-2. Avslag p s knad om samtykke
ene for samtykke

-1 er oppfylt, kan IR

en

dersom IR sin

4-3. Tilbakekalling av samtykke
IR kan trekke samtykket tilbake dersom:
a) Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak, avtalen
og gjeldende regelverk.
b) Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykkemottaker reduserer IR sin
c) Endringer i offentlige regler og krav som har betydning for tildeling av
samtykke.
d) Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for
avvisning etter forskrift om offentlige anskaffelser -5 (2) og (3).

4-4. Behandlingsgebyr
IR kan kreve gebyr for behandling av tillatelser etter denne forskriften. Gebyret
skal ikke overstige IR sine kostnader ved saksbehandling og kontroll.

4-5. Tilsyn (kontroll) med samtykkemottaker
IR
tilsyn med og kontrollere at virksomheter so
innsamling av husholdningsavfall
samsvar med relevant regelverk.

kommunen som forurensningsmyndighet.
IR
som skal sikre
at forskriften eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke
overstige IR sine
tilsynet.

Side 15 av 18

Utkast til renovasjonsforskrift 2022 Innherred Renovasjon

Kapittel 5 Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m.
5-1. Beslutningsmyndighet
IR treffer etter delegert myndighet vedtak i saker som gjelder den kommunale
renovasjonsordningen.

5-2. Fritak
renovasjonsordningen. Det er forhold ved eiendommen som kan gi grunnlag for
fritaket.
IR kan i s
tilfeller og
fritak
bestemmelsene i forskriften. Det er en forutsetning for slikt fritak at det ellers er i
samsvar med lov, denne forskriften og fastsatte retningslinjer.
for fritak

.

5-3. Vedtak og klage
Enkeltvedtak som treffes i medhold av forskriften
(forvaltningsloven).
Klagen rettes til IR
Innherred Renovasjon sin klagenemd.

5-4. Forholdet til helselovgivningen
Forskriften griper ikke inn i helselovgivning og regelverk gitt med hjemmel i slik
lovgivning, som regulerer forurensing og
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Kapittel 6 Sanksjoner
6-1. Sanksjoner
Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak fattet i
medhold av forskriften, kan IR iverksette
som blant annet
gi
om opprydding av avfall. IR er ikke pliktig til
d denne forskriften.
Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene, kan
oppsamlingsenheten
Innherred Renovasjon i slike
sortering av det feilsorterte
avfallet.
IR

overfylt, for tung, feilaktig plassert, har hensatt
dekkes og betales av
abonnenten eller forurenser.
Overtredelse av bestemmelser i forskriften
forurensingsloven
andre ledd.

jf.
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Kapittel 7 Ikrafttreden
7-1. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2023 (eller annen dato). Fra samme
tidspunkt oppheves gjeldende forskrift for husholdningsavfall av 31. oktober 2006.
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1. Innledning
1.1. Form let med retningslinjene
K
-4
forskriftens bestemmelser, herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:
-

Renovasjonsteknisk planlegging
Kategorisering av abonnement (herunder fritidsabonnement)
Sortering av husholdningsavfall
Oppsamlingsenheter og bruk
Krav til hentested, avfallshus og lignende
Rabattordninger og tilleggstjenester

1.2. Fastsettelse
Retningslinjene skal fastsettes av et enstemmig representantskap, jf. renovasjons
1-4 siste avsnitt.
og
daglig leder kan ta initiativ til revisjon.

Retningslinjene utdyper kravene i renovasjonsforskriften,
abonnenter og utbyggere.
ordet
brukes i retningslinjene, vises det til den
renovasjonsforskriften som eierkommunene i Innherred renovasjon IKS har fastsatt.

1.3. Definisjoner/begreper m.m.
Renovasjonsforskriften inneholder en definisjonsliste for ord og uttrykk. Det henvises til
forskriftens -5 for den komplette listen.
Nedenfor omtales enkelte begreper som er sentrale i retningslinjene. Noen av definisjonene
-5
gjentatt her:
Boenhet:
godkjent oppstillingsplass. Enheten skal gi rom for matstell og hvile, og bofunksjonen skal
I studentboliger, hybelhus og lignende regnes to hybler med tilknytning til
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boenhet per to hybler. IR
tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Gebyrplikt: o
boenhet i
bygning.
Husholdning: Alle typer boliger med privat
regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.
Husholdningsavfall:
inventar og lignende.
N ringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, dvs. avfall fra

Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert
avfall.

1.4. Kommunal renovasjon
Forurensningsloven og kommunenes tildeling av enerett og delegering av myndighet til
Innherred Renovasjon gir Innherred Renovasjon plikt og rett til innsamling og behandling av
husholdningsavfall i kommunene som har vedtatt renovasjonsforskriften. Alle eiere og festere
kommunenes renovasjonsordning.
kildesortere avfallet. Avfallet skal sorteres i de
avfallstyper som Innherred Renovasjon
gjenvinningsstasjoner.
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1.5. Informasjon
I
sine abonnenter.

til

n sin
nettside, lokale aviser, distribusjon av egne brosjyrer, informasjonsskriv og i IRs app for

Innherred Renovasjon er ansvarlig for at oppsamlingsenhetene er merket med tekst og/eller
symboler som viser hvilke avfallstyper som skal kastes i de ulike enhetene.
Abonnenter / utleier av boenheter skal informere beboere og andre
eiendommen om hvordan renovasjonsordningen skal benyttes.

1.6. Eiendomsrett til avfallet
Abonnenten overdrar eiendomsretten til avfallet til Innherred Renovasjon
oppsamlingsenhetene (beholdere, sekker,
avfallet
leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som
vil holdes konfidensielt er makulert.

1.7. H ndtering av n ringsavfall
faller utenfor den kommunale renovasjonsordningen
ingsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg.
k

sammen med husholdningsavfallet.
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2. Kategorisering av abonnement og gebyr
2.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet beskriver innholdet i de ulike abonnemen
i den kommunale renovasjonsordningen.
Retningslinjene er fastsatt med bakgrunn i renovasjonsforskriften

-2,

som
-

-4.

2.2. Generelt
Med abonnent menes eier eller langsiktig fester av grunneiendom eller boenhet som er
omfattet av den kommunale avfallsordningen, samt bedrifter og organisasjoner som deltar i
Innherred Renovasjons avfallsordning.
minst ett boligabonnement. Hver boenhet hvor det
minimum ett fritidsabonnement.
Alle enheter som har bofunksjon, det vil si rom for hvile og matstell, omfattes av
renovasjonsordningen. IR bruker lokal matrikkel som utgangspunkt for hvilke eiendommer og
boenheter som er omfattet av renovasjonsordningen. Eier er ansvarlig for at opplysningene i
matrikkelen er riktige.
For nye abonnenter
avfall
hentes. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk,
bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Avfall som genereres i

2.3. Innhold i abonnementet
1. Innsamling av avfall ved boligen, med oppsamlingsenheter for kildesortert avfall
(henteordning)
2. Levering av
IRs gjenvinningsstasjoner,
10
(bringeordning)
Abonnement for
1.
2. Levering av

,

ittel 9

IRs

10

2.4. Differensiering av abonnement/gebyr
Gebyrmodellen for h

er i hovedsak

hvor mye restavfall (tilgjengelig
kapittel 3 og 4).

Avfalls
beliggenhet, med bakgrunn i at ulike fritidsboliger genererer ulike mengder avfall.
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2.5. Abonnement for enebolig og mindre nabosamarbeid med
plastbeholdere
I et

r 4 beholdere og en sekk i henteordningen,
:

valgbare

Avfallstype
Restavfall

St rrelse p beholder (liter)
140 l / 240 l / 360 l

Matavfall
Papp, papir og kartong

140 eller 240 liter
140 l / 240 l / 360 l

T mmefrekvens
Hver 4. uke
(hver 8. uke ved minirest-ab.)
Hver 2. uke
Hver 4. uke

Glass- og
metallemballasje
Plastemballasje

140 eller 240 l

Hver 12. uke

Perforert

Hver 6. uke

Abonnement/gebyr kategoriseres etter
restavfall som er tilgjengelig for den enkelte boenhet:
a)
b)
c)
d)

Mini rest
Liten rest
Medium rest
Stor rest

hvor stort volum

(70 liter restavfall pr boenhet pr mnd)
(140 liter restavfall pr boenhet pr mnd)
(240 liter restavfall pr boenhet pr mnd)
(360 liter restavfall pr boenhet pr mnd)

Hos husholdninger som ikke deler beholdere med andre, er antall liter restavfall pr mnd lik
beholders
, bortsett fra Mini rest som er 140 liters beholder med 8 ukers
ikke abonnementet/gebyret.
I nabosamarbeid
tilsvarer de sammenlagte
abonnementene. Boenhetene som samarbeider kan ha ulike abonnement.

2.6. Abonnement for borettslag / sameie:
A
enhver tid gjeldende avfallstyper (se kap. 5).

boenheter
., mens nedgravde containere benyttes til 25

eller flere boenheter.
C
5).
boenheter

2.6.1. Bunnt mte containere som st r p bakken (overflatecontainere)
for kildesortering av gjeldende avfallstyper (se kap.
, slik at alle
til kildesortering av sitt daglige husholdningsavfall.

Volum restavfall
e, og kan velges i fellesskap av
borettslaget/sameiet. Det kan velges
stort volum restavfall som er tilgjengelig for den enkelte boenhet:
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a) Bunnt mt liten
b) Bunnt mt medium
c) Bunnt mt stor

(ca 140 liter volum restavfall pr boenhet pr 4 uker)
(ca 240 liter volum restavfall pr boenhet pr 4 uker)
(ca 360 liter volum restavfall pr boenhet pr 4 uker)

2.6.2. Nedgravde containere
i henteordningen
av minst 4 nedgravde containere for kildesortering
3
av alle gjeldende avfallstyper.
3 pr avfallstype.
For nedgravde containere finnes er det
tilgjengelig restavfallsvolum pr boenhet.
abonnement, som tilsvarer et gjennomsnittlig restavfallsvolum for en husholdning.
justeres etter antall tilknyttede boenheter,
innenfor en ramme slik at alle boenheter har et
daglige husholdningsavfall. Hvis
ekvens, kan
dette bestilles mot en ekstrakostnad.

2.7. Abonnement for hytter og fritidsboliger
for det
returpunkt (se kap. 9)

husholdningsavfallet fra hytteoppholdet
.

elles

2.7.1. Gebyr for hytte- / fritidsrenovasjon
Avfallsgebyret for fritidsabonnenter beregnes ut fra et eget selvkostregnskap. Avfallsgebyret
grunnlag av fritidsboligens type,
og beliggenhet, med bakgrunn i
at ulike fritidsboliger genererer ulike mengder avfall.
a) Fritidsrenovasjon mini

b)

c)
d)

e)

Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal og mindre selveierenheter under 30 m2
Fritidsrenovasjon liten
Fast plasserte mobile enheter, campingvogner, spikertelt m.m.
oppstillingsplasser i mer enn 3 mnd pr
Fritidsrenovasjon medium
Hytter med 30 200 m2 grunnareal og selveierenheter (leiligheter) over 30 m2
Fritidsrenovasjon stor
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal, hytter over 30 m2 som benyttes til utleie og s
selveierenheter over 30 m2 til utleie
Fritidsrenovasjon ekstra (
husholdningsabonnement)
t husholdningsabonnement
ligger i tilknytning til
.
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3. Rabatter
3.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet
nfor et
boligabonnement i den kommunale henteordningen. Retningslinjene er fastsatt med
-3.
for alle abonnenter, mens andre er forbeholdt abonnenter
med plastdunker (hjulbeholdere).
Egeninns
hentekostnaden. Dette gir grunnlag for rabatt.
on.no.

3.2. Veikantdunk (abonnentens egeninnsats)
Denne rabatten kan bestilles av abonnenter med plastdunker (hjulbeholdere),

Dunkene tas ut av dunkhus og frem fra andre hindringer

p
veikantdunk er gjort.

3.3. Samarbeid om oppsamlingsenheter
S

boenheter/husholdninger

Samarbeid gir en rabatt i avfallsgebyret pr abonnement.
Boenhetene

alle oppsamlings

Hvis Innherred Renovasjon ikke kan tilby restavfallsdunk i
kan de samarbeide
, men med separate restavfallsdunker.
Abonnenter med nedgravde og

,
.

3.4. Tilskudd ved innkj p av t ybleier
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man til avfallsreduksjon. Innherred
Renovasjon gir derfor et engangs
en
Innherred Renovasjons kommuner.

med kvitteringer e.l.
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4. Tilleggstjenester og ekstragebyr
4.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet
tilbys abonnentene utover det som ligger i et standardabonnement med
plastdunker/hjulbeholdere.
-5.
Gjeldende priser for tilleggs

4.2. Ekstra henteavstand
Med ekstra henteavstand menes at abonnenten betaler ekstra gebyr for at IR henter avfallet

4.2.1. Ekstra gangavstand (ekstraservice)
Ekstra gangavstand er 10Dunker trill

Dunkene

4.2.2. Ekstra kj reavstand
Abonne
etter forskriften, kan

4.3. Hindringer
I
riktig dunk, tau/vaier som holder fast dunker.

4.4. Levering av ekstra restavfall
A

r
Merkene kan bestilles via IRs nettsider.
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5. Sortering av husholdningsavfall
5.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet
skal kildesorteres.

husholdningsavfallet
-3.

5.2. Sortering etter avfallstype
I IR-

avfallstyper sorteres:

10.
og flere detaljer om
kildesortering.

5.3. Sanksjoner
V
Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan IR med
hjemmel i renovasjonsforskr
-8
henting,
ekstrat

sortering av det feilsorterte avfallet.

ed gjeldende forskrift og retningslinjer.
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6. Oppsamlingsenheter og bruken av disse
6.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet gir
beskrivelser av hvordan oppsamlingsenheten
skal brukes av abonnenten, og hvordan avfallet leveres og pakkes fo
renovasjonsforskriften. De
mulige reaksjoner dersom abonnentens bruk av
oppsamlingsenheten er i strid med renovasjonsforskriftens krav.
Retningslinjene er fastsatt med bakgrunn i

-8.

6.2. Bruk av oppsamlingsenhetene
Oppsamlingsenhetene skal kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av
renovasjonsforskriften. De skal ikke
eringen.

for

losivt eller selvantennelig
avfall.

Avfallet skal sorteres iht. gjeldende regler. Avfall som ikke kan sorteres i
gjenvinningsstasjon eller til annet godkjent mottak.

6.3. Eierskap/ utskifting oppsamlingsenhetene
A
IR, som
og utplassering hos abonnenten. IR
reparasjoner og utskiftinger etter behov.
Hver enkelt oppsamlings
endringer i eier- eller festeforhold.

, merking

, og skal ikke flyttes ved

Dersom en abonnent forsettlig eller uaktsomt skader, mister
-8
6-1,
reparasjon eller utskifting. Skader
i beholderen, legge tunge
ting
kket,
Merking av oppsamlingsenhetene ut over IRs
enkelt kan fjernes er ikke tillatt.

avtales med IR. Merking som ikke

6.4. Fyllingsgrad/maks vekt
B
Enheten skal ikke pakkes fastere enn at den
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Ekstra sekker (utenom sekker for plastemballasje)
kan kun settes fram etter avtale eller mot betaling (eget merke).

IR

-er) hvis dette
t avfallet

,

6.5. Innpakking av avfall og gjenstander som kan gi skade
A

der det
igjen

med gjeldende sorteringsanvisning.
ges i oppsamlingsenheten. Plastsekker for
OBS

plastemballasje SKAL knytes igjen
fast i oppsamlingsenhetene.
Fuktig avfall, spisse eller
oppsamlingsenheten

plassering i
enheten.
Press ut luft

knytes godt igjen.
i beholderen og dermed

6.6. Renhold av beholdere
D
anbefales at beholderen vaskes
nhold av

.

6.7. Fors pling rundt oppsamlingsenhetene
Det er ikke till

avfall inntil/utenfor oppsamlingsenhetene

. Avfall
.

Sekk for plastemballasje, og betalt ekstra sekk for restavfall (se tilleggstjenester), kan settes
ved siden av dunker
.

6.8. Sikring av beholder/sekk
D

hvis ikke kan abon
den kan betjenes av personell med hansker.

i tilfelle utformes slik at

beholderne,
beholderen eller stille
uten beholdere, kan de sikres med en stein e.l.

. Hvis sekker settes fram
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7. Hentested, trillebane og oppstillingsplass
7.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet gir utfyllende beskrivelser av forhold ved hentestedet som
abonnenten eller
nsvaret for, og som skal medvirke til en effektiv og
den kommunale henteordningen for husholdningsavfall.
Retningslinjene er fastsatt med bakgrunn i

2-9.

7.2. Hentested og oppstillingsplass
Hentested er definert som stedet

.
ks 10
plasseres helt ved veikant der renovasjonsbilen

stopper.
Ved planlegging av nye boliger skal det tilrettelegges
veg
Oppstillingsplass er et
Dersom oppstillingsplass er et annet enn hentested skal beholderne trilles fram til hentested
ng av beholdere ikke gir
IR kan bestemme hvor hentestedet skal ligge, eller kreve flytting av det om kravene til
hentested ikke er tilfredsstilt. Evt. endringer i IRs innsamlingss
mht. plassering.

7.3. Samlepunkt
Et samlepunkt er et hentested hvor flere boligabonnenter setter sine dunker eller leverer sitt
avfall. Dette omfatter hentesteder der flere
IR
som omfattes av
henteordningen
, jfr.
2-5.

7.4. Krav til hentested
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som hentested for
beholderne.
, grunnforhold og
brukervennlig plassering.
skal
vektes.
Hentested skal plasseres:
l

.
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p
slik
s

fritt for vannansamlinger.

.
Hentested

god plass til:
alle beholderne samt til framtidig utvidelse.
t
rydd

uten
hinder kan trilles fram til renovasjonsbilen. Beholderne skal ikke blokkere hverandre slik at
.
trinn/kanter fra hentested. Eventuell sokkel/platting skal
plant med bakken.

7.5. Sikring mot brann
Det er viktig at en eventuell brann i beholderne ikke sprer seg. pen og usikret
oppstillingsplass eller hentested
m, eller minst 5 meter for containere med selvlukkende lokk). Hvis ikke

(minst 8

7.6. Trillebane
Trillebane er definert som veg mellom hentested og der renovasjonsbilen stanser, det vil si

.
og stabilt underlag.
Vinterstid skal

er ikke egnet underlag. Dunkene kan ikke trilles opp
ted og

s

Utbedring og vedlikehold av trillebane er abonnentens ansvar. Dersom trillebanen ikke er i
samsvar med bestemmelsene
.

7.7. T mming
R
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Plasseri

iendommen.
etter
.
legge beholderen
Om beholderen ikke
Dersom

,

.

opp avfall som
IR

skyldes forhold abonnenten har ansvar for (eksempelvis

som ikke er trillet fram til hentested etc.),
gjenvinningsstasjon eller vente til neste

en

om abonnent ikke er ansvarlig for, skal IR
som mulig etter at hindringen
.

sendes

i forbindelse med helligdag finner abonnenten i
en
app og hjemmeside. Driftsstans o
direkte til abonnentene via SMS eller brev.
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8. Kj rbar veg tekniske krav og dimensjonering
8.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet
krivelser av kravene til
veg
i den kommunale henteordningen m.m.

-10.

Anbefalt utforming og dimensjonering av offentlige veger er angitt i Statens Vegvesens
vegnormaler H ndbok N100 Vegnormen gir generelle rammer for utforming og standard
gater. Statens vegnorm
.
Som informasjon til abon
For offentlige veger vil den aktuelle vegmyndighet ha ansvar for utbedring og vedlikehold. For
dette.

8.2. Kj rbar veg krav og vedlikehold
Innsamlingsrutene er lagt opp
bo minimum to abonnenter langs vegen. Abonnenter som
En
skal til enhver tid
en kan komme fram til
hentestedet
enovasjonsbil
, herunder stikkveg fra hovedveg og fram til hentested.
i samsvar med
Det er IR som vurderer
Veger som skal benyttes

.
:

minst 3,5 meter
minst 4,0 meter i hele vegens bredde
maks 10 % stigning
forsvarlig og riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer der vegen ender:
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I godkjenningsprosessen vil en samlet vurdering av forholdene bli lagt til grunn. I en slik
HMS er i varetatt.
.
vegen
eller skader renovasjonsbilene. Vegen skal ha
vegvesens krav til vegetasjonsrydding,
veibanen.

8.3.

hindrer sikt
minst 4 meter. I henhold til Statens
r henge lavere enn 5 meter over

Bruk og tilgang via kj rbar veg

D
.

en sikkerhetsrisiko for

Veg kan bli midlertidig ufremkommelig som
uforutsett framkommelighet vil abonnenten bli varslet
r
. Det
et alternativt hentested.
beskjed til IR om forhold som kan hindre fremkommeligheten for renovasjonsbilen og avtale
nytt hentested.
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9. Returpunkt
9.1. Bakgrunn og form l
Retningslinjene i dette kapittelet
-6.

9.2. Returpunkt for hytter/fritidsboliger
R
tilknytning til utfartsveiene. Returpunkt for fast plasserte campingvogner (over 3 mnd.
er plassert
en.
Her kan fritidsabonnenter levere kildesortert husholdningsavfall fra hytteoppholdet.

OBS:

punktet, eller som er for store for

store gjenstander, byggeavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. Fritidsabonnenter kan benytte
alle IRs gjenvinningsstasjoner, uavhengig av hvilken IR-kommune fritidsboligen ligger i.
av IR i samarbeid med aktuelle

9.3. T mming og fors pling
O
dyrelivet

avfall utenfor oppsamlingsenhetene. Dette er i strid med forskriften og gir grunnlag for at IR
kan kreve kostnadsdekning for opprydning. IR har till
forskriften kan gi grunnlag for at IR anmelder forholdet. Overtredelsen kan etter slik
returpunkt,
eller fjerne oppsamlingsenhetene.
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10. Gjenvinningsstasjoner (bringeordning)
10.1.

Bakgrunn og form l

Retningslinjene i dette kapittelet gir utfyllende beskrivelser av de
abonnentenes bruk av kommunale gjenvinningsstasjoner, herunder for de sorterings- og
leveringsbetingelsene som til enhver tid gjelder der.
Retningslinjene er fastsatt med bakgrunn i renovasjonsforskriften 2-6.

10.2.
Hvem kan levere avfall p Innherred Renovasjons
gjenvinningsstasjoner?
IRs gjenvinningsstasjoner er
et tilbud til private husholdninger
fritidsboliger) i IRs deltakerkommuner, som betaler renovasjonsgebyr til Innherred
Renovasjon.
, og husholdninger utenfor IRs kommuner, kan benytte
husholdningsavfall.
IR kan kreve at kunder legitimerer

10.3.

Kostnader ved levering

Levering av husholdningsavfall fra

fritidsboliger i
er inkludert i renovasjonsgebyret.
g kommunal
Informasjon om priser

10.4.

Forskjellen mellom husholdningsavfall og n ringsavfall

Som husholdningsavfall
som inventar og lignende.

re gjenstander
er
som man selv (ikke

Husholdningsavfall som en privatperson leverer for andre privatpersoner, for eksempel fra
opprydding for familiemedlemmer, regnes som husholdningsavfall.
Dersom eget husholdningsavfall leveres med firmabil skal det kunne bevises at det stammer
fra egen husholdning.
N ringsavfall
Som n ringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, for
eksempel:
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-

Avfall fra butikker, restauranter, hoteller, institusjoner, barnehager m.m.
Avfall fra landbruksvirksomhet (Merk at
etc er

-

Avfall fra konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende
Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter

Loppemarkeder med samfunnsnytti
,
gjenvinningsstasjon. Forutsetningene er at loppene i all hovedsak stammer fra husholdninger
OBS:
r arbeid for private husholdninger, slik som for eksempel husbygging, oppussing,
rivningsarbeider og gartnerarbeider,
Bedrifter som mot betaling transporterer avfall for andre til gjenvinningsstasjonen,
ved levering
om avfallet kommer fra private husholdninger.
Leier man

betale

man som
fra boligene.

10.5.
F

Regler for levering av avfall p gjenvinningsstasjonene
IRs
avfall,
ved sorteringen og avvise avfall som ikke er tillat

levere.
Kunden
og henger og plassere avfallet i container eller
anvist plass.
Alt avfall skal sorteres etter gjeldende sorteringsregler og eventuelle muntlige
anvisninger gjenvinningsstasjonen.
sorteres.
selv rydde opp rester fra bakken som for eksempel spiker,
og
.
10.5.1. Regler for levering av farlig avfall p gjenvinningsstasjonen
Hver boenhet kan levere inntil 1000 kg farlig avfall
Ved levering har kunden opplysningsplikt om avfallet og avfallets egenskaper
Avfallet
,
Avfallet skal leveres i tett og sikker emballasje
Avfallet
IR tar kun imot farlig avfall i mindre emballasje slik at det kan
en sikker
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pakket inn i to lag med
bygnings
.

10.6.

Regler for kj ring og opphold p gjenvinningsstasjonen

D
inntil 7,5 tonns totalvekt inklusive last og
eventuell hengers egenvekt. IRs gjenvinningsstasjoner er ikke designet og
i Levanger, eller
andre godkjente
Det er ikk
kunden selv.

mottak.
bruke tipp eller tipphenger. Alt avfall skal lastes av manuelt av

.
Det er ikke
ta med seg andres avfall hjem fra gjenvinningsstasjonen
IR har ikke ansvar for eventuelle skader
gjenvinningsstasjonen. IR gir ikke erstatning for punkteringer eller
eller personer. IRs
er forsikret

10.7.

Spesielle bestemmelser for n ringsavfall

IR tar imot

i type/mengde, og som enkelt lar

usortert (blandet) avfall.
Prisen per avfallstype skal dekke behandlingskostnader og transport til godkjent
behandlingsanlegg. IR praktiserer lik pris
i alle kommuner uansett
transportavstand,
av inntekter fra
renovasjonsgebyret.
Ta alltid
Betaling
fakturagrunnlag

ved levering av

Ved levering av farlig avfall fra n ringsvirksomhet gjelder f lgende regler:
,
forurensing.
fremlegges en deklarasjon per avfallstype og kunden skal selv medbringe en utskrift av
deklarasjonsskjema. Ikke deklarert avfall skal avvises og bringes tilbake av kunden selv.
Farlig avfall skal leveres i original emballasje slik at produktnavn og faremerking
kjent eller ikke identifisert avfall skal avvises.
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Ved levering av rivningsavfall/bygningsavfall skal det kunne dokumenteres at det er fritt for
farlige stoffer.
er PCB, klorparafiner, f-talater og bromerte
flammehemmere. Slike stoffer kan finnes i isolerglassvinduer, gulvbelegg, betongavfall med
maling og puss, teglstein med fuger,
og bygningsplater m.m. Hvis dokumentasjon
ikke kan framvises, vil avfallet bli avvises dersom det ikke er deklarert
.

10.8.

Avfall som ikke tas imot p gjenvinningsstasjonen

F
-

Matavfall
Infeksjonsfremmende og smittefarlige stoffer (ADR-klasse 6.2)
Medisiner (skal leveres til apotek)
Eksplosiver, ammunisjon,
fyrverkerier eller airbags f
-klasse
1)
Radioaktivt avfall (ADR-klasse 7)
Reaktive selvantennende stoffer / herdere (organiske peroksider) (ADR-klasse 5.2)
, og oljetanker

-

Oversikt over hvilke avfallstyper gjenvinningsstasjonen mottar, og hvordan avfallet skal
nettsider.

10.9.
N

Varer til ombruk
gjenvinningsstasjoner, overtar IR eiendomsretten til leverte varer.

IR forbeholder seg retten

s
rer til ombruk kan henvende seg direkte til

Bruktboke henvendelser skal respekteres.

10.10.

Brudd p retningslinjene

retningslinjene

som

samtidig,
-4
-6,
tilleggsgebyr eller utestenging fra bruk av gjenvinningsstasjonene
6-1.
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11. Fritak / redusert gebyr
11.1.

Bakgrunn og form l

avfallsgebyr eller fritak fra gebyrplikten. For begge deler kreves at abonnenten fremmer
Retningslinjene utfyller renovasjonsforskriftens gebyrbestemmelser og er fastsatt med
bakgrunn i forskriften 5-2

11.2.

Fritak fra gebyrplikten

-2, frita bestemte
eiendommer fra den kommunale avfallsordningen. Det er objektive trekk ved eiendommen
som kan danne grunnlag for fritak fra tvungen renovasjon, ikke spesielle forhold ved den
enkelte eier eller bruker av eiendommen, som for eksempel at eiendommen bare benyttes
delvis eller
.
Det gis ikke fritak med mindre eiendommen er ubeboelig. Det kreves dokumentasjon for
eiendommens tilstand.
Permanent fritak fra renovasjonsordningen gis kun ved bruksendring av eiendommen til
Bolig under oppussing gis ikke fritak med mindre det kan dokumenteres en avtale med
Dersom fritak innvilges, vil beholdere som abonnenten har benyttet bli hentet inn av IR.

11.3.

Redusert gebyr

Bebygd bolig
boligabonnement til fritidsabonnement

3-

fra
Om

fraflyttet.
ritidsrenovasjon, og
gjenvinningsstasjonene.
eierskifte skal beholderne
Redusert gebyr gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft.

11.4.
S

Krav om s knad
Renovasjon.
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utvendig.
Ve

er/blir
.
s
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12. Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
12.1.

Bakgrunn og form l

I
husholdningsavfall.
husholdningsavfall. Det kan imidlertid

situasjoner der de
(hente- eller bringeordning).
-1.

E
slik situasjon der det er hensiktsmessig at andre enn IR samler inn
husholdningsavfall,
gjenstander
avfallet har
.
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Renovasjonsteknisk norm for Innherred Renovasjon IKS (IR) beskriver generelle krav til
av
og krav til
bakken.

F
-12.
Renovasjonsteknisk norm gir veiledning til entrepr
ved
r

e og boligselskaper

byggesaksbehandling.
Renovasjonsteknisk norm skal fastsettes enstemmig av representantskapet i IR.

F
smessig og
hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall.
byggeprosjekter og ved utstyrsoverganger. Listen er ikke u
Renovasjonsforskrift for Innherred Renovasjon
Retningslinjene til renovasjonsforskriften
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Likestillings- og diskrimineringsloven LOV-2017-06-16-51
Gjeldende kommuneplan for den aktuelle kommune
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
plan-og byggesaksloven LOV-2008-06-27-71
-12 (2) krav til universell utforming
Kommunale retningslinjer og normer
Statens vegvesens vegnormal N100

Renovasjonsteknisk norm gjelder for nyetablering av bolig- og fritidsbebyggelse, ombygging av

Kommunen (IR)
kriterier for renovasjonsteknisk
renovasjonsordning.

en renovasjonsteknisk norm setter
der
frivillig deltar i IRs
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R

2-12 fastsetter krav til renovasjonsteknisk planlegging:

Ansvarlig tiltakshaver skal i forbindelse med planlegging av ny bolig- og fritidsbebyggelse utarbeide
en renovasjonsteknisk plan for etablering av infrastruktur for avfall.
asjonsforskriftens
- og
bygningsloven.
I alle forhold som omfatter nybygging eller rehabilitering av bolig- og eller fritidsbebyggelse, er det
husholdningene.
gir
bygningene tas i bruk.

og renovasjonsteknisk norm
aden behandles og/eller godkjennes.
med renovasjonsforskriften, retningslinjene og

renovasjonsteknisk norm,
forsvarlig innsamling, ka

R

a) Kategori avfallsbesittere i eiendommens driftsfase, dvs. hvorvidt avfallsbesitterne som skal
ksomheter,
kommunale virksomheter eller kombinasjoner av disse.
b)
plastbeholder (dunk), overflatecontainer,
nedgravd container, avfallssug etc.
c) Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet dimensjoneringsgrunnlag.
d) Plassering av oppsamlingsenheter.
e)
oppsamlingsenheter.
f) Adkomst og stoppested for renovasjonsbil.
g) Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevante for renovasjon.
h) Hvordan naboi)
stedfestet renova
eller byggesak.
r
man i ettertid skal
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Dette er en avfallscontainer der selve oppsamlingen er under bakken. Det eneste som er synlig er en
brukerne
n
adgangskontroll, der dette kan

containere uten
som et tillegg.
ved hjelp av spesialbil med kran. Containerne

Hver nedgravd container
5 m3, og det kreves minimum 4 containere: Matavfall,
restavfall, papp/papir og plastemballasje, og glass- og metallemballasje.
Fordelen med nedgravde avfallscontainere:
Plassbesparende
Kan redusere tungtrafikk inne i
Mindre luktproblemer
Enklere bruk
Ingen skadedyr
Reduserer brannfare
Tilfredsstiller krav om universell utforming
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B
overflatecontainere er en annen type container som kan er
plastbeholdere. Containerne
ved hjelp av spesialbil med
kran. Containern
overflatecontainere er tilgjengelige med volum fra 1,7 til 4,2 m3. Minste container for
restavfall, papp/papir og plast er 2,2 m3.

Volum
1,7 m3
2,2 m3
3,3 m3
4,2 m3

Bredde (cm)
80
100
150
180

Dybde (cm)
150
150
150
150
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(cm)
165
165
165
165

A

boligsamarbeid. I
volum:
Restavfall: 140, 240, 360 eller 660 liter
Glass- og metallemballasje: 140 eller 240 liter
Matavfall: 140 eller 240 liter
Papp og papir: 140, 240, 360 eller 660 liter
Plastemballasje
dagligvarebutikker

Volum
140 liter
240 liter
360 liter
660 liter

Bredde
49 cm
58 cm
60 cm
136 cm

Dybde
56 cm
73 cm
88 cm
80 cm
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er og i

108 cm
107 cm
110 cm
124 cm
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A
Antall boenheter
1-8
9-24
25 eller flere

Plastbeholdere
Nedgravde containere

Ved beregning av avfallsmengder fra boliger kan en ta utgangspunkt i
Avfallstype
Restavfall
Matavfall
Papp og papir
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje

Gjennomsnittlig beregnet mengde pr boenhet pr uke
60 liter
25 liter
40 liter
25 liter
2,5 liter

Merk at dette er et gjennomsnitt, og det reelle volumet vil variere ut fra husstandstype (enslige,
familier, eldre, unge etc).
Nedgravde containere skal dimensjoneres slik at
oftere enn annenhver uke.
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Vegen fram til hentestedet
den kommunale henteordningen m.m.;
retningslinjene til denne.

, ihht. kravene

rbar veg for
-10 og

, minimum 10 tonns akseltrykk
st 4,0 meter i hele vegens bredde
maks 10 % stigning
forsvarlig og riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer der vegen ender:
Snuplass og vendehammer dimensjoneres etter buss, iht Statens vegvesens vegnormal
N100.

Figur 1 Utforming av snuplasser, fra Statens vegvesens vegnormal
N100, figur 4.51
Dimensjoneringskrav:
R1 = 13 m, R2 = 5 m, R4 = 12,5 m

Figur 2 Vendehammer for lastebil (L) fra Statens vegvesens vegnormal N100, figur 4.53

de vegskulder

skal markeres med vegpinner
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.

Veg
g

indrer sikt eller

skader renovasjonsbilene. Veg
er fordi innsamling kan skje p
en

med tanke

oppsamlingsenhetene.

C
Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg, parkeringsplass eller
Containerens krok
absolutt grense 5,0 meter.
Avstand mellom betongelementene til nedgravde containere
Maksimal helning ved
Veg
Gangavstand

g,

skal ikke overstige 6 %.
kan

100 meter, i henhold til TEK 17.
il nedkastet
uten hindring minst fra en retning, men helst fra alle retninger.

Containerne
parker

kravet er minimum 1 meter fra containerne
ikke ledes inn mot enheten.
Brennbart avfall som ligger i container uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann
ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon eller anlegg). Plasseringen skal ikke skje
under tak/halvtak eller inntil/under vindukonstruert slik at brann ikke kan spre seg fra
enheten.
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I dette kapittelet beskrives finansiering, eierskap og ansvarsforhold ved etablering og drift av felles
nedgravde containere. Etablering og utbygging
utbygger, bruker og
Innherred Renovasjon
Utbygger: Byggherre eller e

rib

Bruker: Et borettslag/sameie (eller annen juridisk enhet) som er eller skal bli tilknyttet en nedgravd

avtale med Innherred Renovasjon.

N

planlegge

da

en nedgravd

red Renovasjon kontaktes. IR kan

etableres uten godkjenning fra Innherred Renovasjon.

Innherred Renovasjons ansvar
g
Godkjenne plassering av nedgravde containere.
containere.

Utbyggers ansvar
Innhent
med hensyn til arealdisponering og graving.
Organisere graving for nedsetting av containere, etter
anvisning fra Innherred Renovasjon, inkludert
nedgravde containere.
Bestille avfallssystemet fra IR minimum 10
skal tas i bruk.
(tilleggskostnad)
nedgravde containerne.
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Innherred Renovasjons ansvar

Brukers ansvar

Transport av sikkerhetsplattform, innercontainer
og innkastdel til bruker.

Graving og montering av grop til betong
yttercontainere.

Software til eventuell adgangskontroll.

Transport av yttercontainer fra kommunalt lager til
bruker.

(hvis
adgangskontroll)

Sikring av containerne
(f.eks. gjennom pullerter eller lignende)

parkering

Egenandel per oppsamlingsenhet (minimum 4) etter
gjeldene prisliste. Yttercontainer blir brukers
eiendom.
tilleggsavgift (se prisliste). Hvis anlegget stilles
tilleggsavgiften fjernes.

Innherred Renovasjons ansvar

Brukers ansvar
Vedlikehold av betong yttercontainer

Renhold av innercontainere.

Tapte ID-brikker, samt ekstra sett brikker

Generelt vedlikehold og utskifting av deler for hele
systemet, unntatt yttercontainer.

Renhold

Ansvarlig for at systemet fungerer.

rundt de nedgravde
plattformen over

oppsamlingsenheten

Vedlikehold av adgangskontroll hvis det er
montert.
kostnader. For eksempel lensing av vann fra betong
yttercontainer.
styreleder/vaktmester i
vanlig bruk,
eller forebygge
problemer (f.eks. hindre at avfall kiler seg fast)

Av hygieniske grunner anbefaler vi vasking av innside
av innkastluke, med minimal bruk av vann. Benytt
Kildesortere avfallet etter gjeldende sorteringsguide
til alle beboere.
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V

innflytting i nye

Ved overtakelse
n sluttbefaring. P sluttbe
representant fra utbygger eller byggherre, og en representant fra Innherred Renovasjon. IR leder
utbedres

s. R
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N

avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I henhold til
l den som
avfallet blir brakt til
Innherred Renovasjon IKS har ansvaret for
er
gjenstand for fri konkurranse.
der
i
markedet.
frivillig
de samme retningslinjer som husholdningene
husholdningsavfallet

2-2.

Renovasjonsteknisk norm gjelder for r
skal delta i IRs renovasjonsordning, eller samarbeide med husholdninger om
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I dette kapittelet beskrives utforming av returpunkt for hytter og fritidsboliger. Returpunkter for
gene.
Returpunkt for fast plasserte camping
aktuelle campingplassen.
Etablering av returpunkt for hytter

av IR i samarbeid med aktuelle parter i de

adkomst fo

Dimensjonering

returpunkt

Returpunkt

Antall hytter

Lite

Inntil 100

Mellomstort

100-300

Stort

300+

Rest

Papp/papir

Glass

Matavfall

100 - 300

Returpunkt

Lys

Lite

Vurderes

Vurderes

Vurderes

Mellomstort

Vurderes

Vurderes

Vurderes

Stort

Ja

Ja

Ja

Lite returpunkt

4 restavfall
2 papir/papp
1 glass/metal
1 stk 140l mat
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Mellomstort returpunkt

6 restavfall
3 papir/papp
2 glass/metal
1-2 stk 140l mat

Stort returpunkt

9 restavfall
4 papir/papp
2 glass/metal
1-2 stk 240l mat

NB: Avstand mellom containerrekk

,

Utkast til renovasjonsteknisk norm, Innherred Renovasjon, februar 2022

H
Takoverbygg i ca 1600mm lengde over infoskilt og plassering av matavfallsdunker
-impregnert materiale i villmarkspanel utforming

Brukes til plastbeholdere,

60 liter

Lite hytterenovasjonspunkt: vurderes, hvis ja 1 lyspunkt
Mellomstort hytterenovasjonspunkt: vurderes, 1-2 lyspunkt
Stort hytterenovasjonspunkt: 2 eller flere lyspunkter.
ges inn i totalentreprisen for
opparbeiding av hytterenovasjonspunktet.

Ved behov
.

Standard er komprimert grus/subus.
.

P

a returpunktet er til og hvem som

standard
100 cm
kildesorteringsregler.

informasjon om gjeldende
avfallstype og

(hytterenovasjon).
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Forskriften er fastsatt av:
: (her settes inn dato for vedtak i kommunestyret)
Verdal kommunestyre
Levanger kommunestyre
Frosta kommunestyre
Mer
Selbu kommunestyre
Tydal kommunestyre
Malvik kommunestyre
med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(Forurensningsloven)
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Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
1-1. Form l
helsemessig,
forsvarlig innsamling, transport og behandling av septikslam
eierkommunene.

og

andre kommunale
Kommunen og Innherred Renovasjon IKS skal gjennom bestemmelser i
forskriften og retningslinjene til denne

1-2. Virkeomr de
Forskriften gir bestemmelser og fastsetter rettigheter og plikter knyttet til den
kommunale henteordningen for slam.
Forskriften gir videre bestemmelser om beregning av slamgebyr.
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer, boenheter, og
fritidsbebyggelse i kommunen.
private og
kommunale slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg, midlertidige anlegg, og

eller lignende ikke-

en.

1-3. Delegert myndighet til Innherred Renovasjon IKS
Kommunens myndighet etter forurensningsloven kapittel 4 og denne
forskriften ligger til kommunen, herunder:
a)
b)
-2.
Kommunens
myndighet knyttet til
av slam etter
forurensingsloven kapittel 4 er delegert til Innherred Renovasjon IKS (IR) ved
fastsettelse av denne forskriften.

Side 3 av 13

Revidering av FORSKRIFT FOR SLAM 2022 Innherred Renovasjon IKS
Den delegerte myndigheten i andre
enkeltvedtak som gjelder den kommunale slamordningen, jf. forurensn
og kreve inn gebyr fo
og tredje ledd.

.
,
-5 andre

1-4. Retningslinjer til forskriften
IR
herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:
Plassering av slamanlegg og oppstillingsplass for slambil
Adkomst og vei til slamanlegget
Tilleggstjenester
Avviksbehandling
Retningslinjene fastsettes enstemmig av representantskapet i IR.

1-5 Definisjoner
a) Abonnent: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet den kommunale
og har gebyrplikt.
b)
rt a
(septikslam):
svann fra husholdninger,
fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for
- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning,
lignende
c) Boenhet: Bolig, leilighet eller fritidsbolig som gir rom for matstell og hvile.
d)
innen 14 dager.
e) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i
offentlig eiendomsregister.
medregnes.
f) Midlertidige anlegg
tidsbegrenset periode.
g)
:
h)
:
gitt i eiendommens utslippstillatelse.
i) Representantskapet: Eierorganet i Innherred Renovasjon IKS (IR)
j) Slamanlegg
k) Slamordningen: Samlebegrep for den kommunale innsamlingen og
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l) Tette (oppsamlings)tanker: Tanker
m) Utslippstillatelse:
offentlig tillatelse til virksomhet/tiltak som kan
etter forurensningsloven.
edtak
om utslippstillatelse ligger til kommunen som forurensningsmyndighet.
n) PE (Personekvivalenter): Personenhet. E
. 1 PE defineres som den mengden organisk stoff som brytes ned
.
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Kapittel 2 Kommunal slamordning
2-1. Generelt
fra slamavskillere m.v. fra alle registrerte
bygninger og
fritidseiendommer.
Alle eiendommer som
-2
den kommunale slamordningen og er gjenstand for gebyrplikt.

ledd omfattes av

2-2. Innherred Renovasjons oppgaver og ansvar
IR

pliktene
-3

,
der myndigheten ligger til kommunen.

IR
med gitt utslippstillatelse og med den
gjeldende retningslinjer.

mfattes av denne forskriften i samsvar
-6 og

IR skal i

ker.

2-3. Abonnentens oppgaver og ansvar
Abonnenten har plikt til

av eget anlegg
for

slambil.
Abonnenten skal holde tilsyn med
anlegget.
slamkvalitet, redusert rensegrad, helsefare eller andre
Fremmedelementer i tanken som
abonnenten blir belastet med ekstra gebyr,

.

beskrevet i retningslinjene.

Abonnenten skal ta kontakt med IR dersom anlegget
, eller dersom IR ikke har registrert at abonnenten sk
henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.
av den kommunale slamtjenesten. Dette gjelder slamgebyr etter forskriften kapittel 3
og eventuelle tilleggstjenester.
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2-4. T mming av slamanlegget

, og
g

.

IR har
innsamlingsenheten til slamavskillere, men ikke til tette tanker og minirenseanlegg.
as innenfor tidsrommet kl. 06.00 23.00 mandag til

2-5. Krav til kj rbar veg, adkomst, mm.
Veg som skal brukes
snuplass.

30

Anlegg som er plassert vanskelig tilgjengelig, som
eller bruk av tilpasset utstyr,
regulert i retningslinjene. IR
Plassering av og adkomst til nye anlegg skal godkjennes
utslippstillatelse kan gis. Godkjenningen legges ved
.

2-6. T mmehyppighet
de
Om ikke annet er fastsatt i utslippstillatelse,

fastsatt av kommunen i egen
t

hyppighet:

Hel rsbolig
Slamavskiller:
boenhet), eller
m3 tilgjengelig volum pr boenhet)

4 m3 tilgjengelig volum pr
for store tanker (4 til 7

Minirenseanlegg:
renseanlegg. Hvis
bestemmelser, er

for slamavskillere.
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Tett tank:

men

.

Abonnenten
behov.
:

ved

T
utslippstillatelsen.

Fritidsbolig:
Slamavskiller:
Minirenseanlegg:

Tett tank:

utslippstillatelsen.
hyppighet for de forskjellige anleggstypene
i retningslinjer.
hvis slammengden regelmessig overstiger
endret gebyr.
fastsatt i bestemmelsen her.
kommunen
(forurensningsmyndigheten) i samarbeid med IR

2-7. Informasjons- og opplysningsplikt
ordningen til
abonnenter og

kommunen.

IR skal gi abonnenten v
retningslinjer.
om eventuelle observerte avvik, feil eller mangler ved anlegget.
abonnement.
Abonnenten skal varsle IR om alle endringer i tekniske installasjoner,
av anlegget.
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2-8. Avvik
Avvik etter denne forskriften
anlegget, eller at a
slamanlegget
planlagt. Ekstrakostnader som IR

foreligger feil eller mangler ved
og
5-1.
IR registrere avviket og
rutiner som er fastsatt i retningslinjene.

etter
umiddelbart med kopi til abonnenten.

ten ved observerte avvik, feil eller mangler ved
anlegget.
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Kapittel 3 - Bestemmelser om slamgebyr
3-1. Gebyr
Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale slamgebyr.
-3.
Samlet skal slamgebyrene dekke de totale kostnadene kommunen og IR har

3-2. Gebyrplikt
Gebyrplikten gjelder alle eiendommer, boenheter mv. som omfattes av
Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet bygningsmyndighetene gir midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest, eller anlegget er tatt i bruk.
Bygningsmyndighetene er ansvarlig for at IR mottar ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse.
, eller
l betales gebyr.

3-3. Beregning av gebyr
Gebyrene er
behandlingskostnader.

- og

3-4. Tilleggstjenester
illeggstjenester betales etter fastsatte satser som bestemmes av IR og
fra
retningslinjene.
levere tjenesten.

3-5. Innkreving, renter, mv.
Slam
-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og
inndrivelse av slamgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til
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Kapittel 4 Beslutningsmyndighet og klageadgang m.m.
4-1. Beslutningsmyndighet
IR treffer etter delegert myndighet, og innenfor rammen av selvkost, vedtak i
saker som
Videre tilligger
det IR
-5 andre ledd.

4-2. Fritak fra slamordningen
eller boenheter fra
den kommunale slamordningen

1-3.

Kommunen
bestemmelsene i forskriften.
fritak

4-3. Vedtak og klage
(Forvaltningsloven).
Klagen rettes til Innherred Renovasjon. Dersom klagen
frem for Innherred Renovasjon IKS sin klagenemd.

kan den legges
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Kapittel 5 Sanksjoner
5-1. Sanksjoner
Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak fattet i
medhold av forskriften, kan IR iverksette
utbedring av anlegg eller adkomst.
abonnenten eller forurenser.
Overtredelse av denne fo
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Kapittel 6 Ikrafttredelse
6-1. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ved
Fra samme
tidspunkt oppheves tidligere gjeldene forskrift for slam av 31. oktober 2006.
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1. Generelt om retningslinjene
1.1. Bakgrunn

Kommunene
vedtatt egen slamforskrift. I slamforskriftens
Renovasjon (IR)
bestemmelser, herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:
-

har Innherred

Plassering av slamanlegg og oppstillingsplass for slambil
Adkomst og vei til slamanlegget
Kontroll av slamanlegg
Tilleggstjenester
Avviksbehandling

1.2. Form let med retningslinjene for slamforskriften

1.3. Fastsettelse

Retningslinjene skal fastsettes av et enstemmig representantskap,
Retningslinjene kan revi

-4 siste avsnitt.

1.4. Status
Kapittel
1. Generelt om
retningslinjene
2.
3. Tilleggstjenester
4.
5. Kontrollrutiner
6. Fakturering

gang
-

Siste revisjon
behandlet
-

Kommentarer
-
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2. Krav til plassering og adkomst
2.1. Bakgrunn og form l
-5

2.2. Kj rbar veg krav og vedlikehold
veg.
slambil
Med

stoppested.
menes:
for lastebil
Bredde: minst: 3,5 meter
4 meter i hele veiens bredde
Stigning og kurvatur: Dette vurderes ut fra alle faktorer samlet.
Rygging: Noe rygging kan aksepteres (30 - 50 meter).
Bru: Dokumentert tilstrekkelig styrke
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Kravene er i samsvar med Statens vegvesens
vegnormaler beskrevet i
, samt Landbruksdirektoratets Normaler for
landbruksveier , veiklasse 3 Landbruksbilvei.

IR skal ved alle oppgraderinger og nyetableringer godkjenne adkomst og plassering av
slamanleggene. I godkjenningsprosessen vil en samlet vurdering av forholdene bli lagt til
grunn. I en slik samlet vurdering kan enkelte parameter avvike no
Eiendommer med slamanlegg som er vanskelig plassert og som krever bruk av spesialutstyr vil
bli belastet med en tilleggskostnad.
Hvorvidt
2-5, andre ledd,
avg
en samlet vurdering av forholdene.

2.3. Plassering av tank og tilrettelegging for t mming
Tanken skal merkes m
lett finner frem.
ligge minimum 10cm over
kg.
re
graves frem. Om vinteren kan s
ikke fryser fast.

Lokk
. Lokk som har jord tett inntil eller over skal

abonnenten betale et tilleggsgebyr etter
5-1.
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3. T mming
3.1. Bakgrunn og form l

Retningslinjene i dette kapittelet
, og av

-4 og 2-6.

3.2. Innherred Renovasjons ansvar
IR

Slambilen
nenfor tidsrommet kl. 6.00 23.00 mandag til

Abonnenten skal varsles minimum 1 uke i forkant av planlagt
sendes pr e-

.

3.3. T mmehyppighet
hyppigheten

Slamavskiller

Minirenseanlegg

Hel rsbolig
Tanker med under 4 m3
tilgjengelig volum pr boenhet
lig
Tanker 4 til 7 m3 pr boenhet

Fritidsbolig
mes h

bestemmelser angitt av

.
. Hvis

Hvis
som for slamavskillere.

slamavskillere.
Tett tank
minimum en
Abonnenten er selv p

men
.
ved

Abonnenten

.
avtale
ved behov.

IR

behov.
hvis slammengden regelmessig
overstiger dimensjonert
minimum

2m3

faktureres med

regelmessig overstiger dimensjonert
.
faktureres med
3
minimum 2m
og transportkostnader.
Side 5 av 8

Retningslinjer til FORSKRIFT FOR SLAM 2022 Innherred Renovasjon IKS
behandlings- og
transportkostnader.

Det kan avtales sjeldnere
ut ifra beregningskalkulator for antall

Tett tank
tilknyttet
vakuumtoalett

Det kan avtales sjeldnere
ut ifra beregningskalkulator for antall

Gr vannstank
ikke er angitt i utslippstillatelsen

er angitt i utslippstillatelsen

3.4. Ekstrat mming
14 dager.

SMS til kunden.

1.

, betraktes dette
som en framskyndelse

2.

mer enn
for kubikkmeterpris etter antall m3

, belastes kunden

i begge tilfeller.

3.5. N dt mming
unden.

Kostnader i forbindelse med

vil bli belastet kunden.

3.6. Slutt mming
IR
.

3.7. Tilleggstjenester
nde tilleggstjenester, etter egen prisliste:

e
midlertidige anlegg (brakkerigger)
Mindre spyleoppdrag
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4. Avviksbehandling
4.1. Bakgrunn og form l
feil og mangler ved anlegget eller ved adkomsten til anlegget

avviksbehandling ved
2-3 og 2-8.

4.2. Avvik

.

Alle slamavskillere og tette tanker

registreres dette
som et avvik.
n om avviket
og behov for utbedring via brev og / eller SMS.

Lokket er ikke i forsvarlig stand

Feil avfall i tanken
kopi til abonnenten.

rurensning oversendes forurensningsmyndigheten umiddelbart med

Feil ved slamanlegg
Tanken mangler dykkert

4.3. Hva kan kastes i toalettet
kskrementer kan skylles ned i tanken.
til
Tanken skal ikke inneholde fremmedelementer som f.eks. Qo.l. Dette skal leveres i tette
Slike fremmedelementer
avvanningsenhetene. Dette kan dermed

og filtre i

Dersom husstanden gjentatte ganger kaster fremmedelementer eller annet i tanken, som
skaper driftsproblemer for slambehandlingen, kan abonnenten bli belastet med ekstra
behandlingsgebyr.
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5. Gebyr
5.1. Bakgrunn og form l

oppbygging og

beregning av gebyr, jf. Slamforskriften kapittel 3.

5.2. Oppbygging og beregning av gebyr
Innherred Renovasjons gebyrmodell f
- og
Gebyret skal dekke kostnader ved innsamling og behandling,
samt felleskostnader som administrasjon, vedlikehold og eiendomskostnader.
ebyret betales av den som eier en eiendom som
omfattes av slamordningen.
3

Gebyr for tette tanker faktureres etter antall

som

m3

5.3. Gebyrmodell
1.

rlig gebyr pr. boenhet tilknyttet slamavskiller
3 tilgjengelig

volum pr
boenhet)
tanker (opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr
boenhet)
2. rlig gebyr pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg
3 tilgjengelig volum pr
3 tilgjengelig
volum pr boenhet)
3. rlig gebyr pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet slamavskiller
4. T mming av store slamavskillere med over 7m3 tilgjengelig volum pr boenhet
Avgift etter antall m3
5. T mming av tette tanker (hel rsbolig og hytte / fritidsbolig)
Avgift etter antall m3
Rabatt pr. boenhet pr. r
boenheter
slamavskillere/minirenseanlegg med under 7
.

m3
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