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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Avfall Norge for å utrede hvordan avfallsinnsamling via 

felles infrastruktur i noen tilfeller kan løses ved at husholdnings- og næringsavfall kan samles 

inn samlet. I slike tilfeller kan det være samfunnsøkonomisk riktig å pålegge næringskunder 

en tilknytningsplikt. 

Henrik Lystad har vært Avfall Norge sin kontaktperson for oppdraget. Toralf Igesund og 

Hanne Torkelsen i styringsgruppa har deltatt med konstruktive innspill til rapporten.  

Pelle Engesæter har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kjell Terje Nedland har vært 

kvalitetssikrer. 

 

Bergen 30.03.2011 

 
Pelle Engesæter 
Oppdragsleder 

 
Kjell Terje Nedland 
Kvalitetssikrer 
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SAMMENDRAG 

 

Mandat og formål  

Rapporten utreder rammebetingelsene for nettbasert avfallsinnsamling og utreder behovet 

for tilknytningsplikt for næringsavfall etter tilsvarende modell som for VA-sektoren. 

 

Mer avfall krever nye løsninger 

Tradisjonell avfallsinnsamling er problematisk i tett bebyggelse 

Tradisjonell avfallsinnsamling med beholdere og containere har mange begrensinger i 

tett bebyggelse. Det er ulemper knyttet til forsøpling, bruk av tungtrafikk i trange bygater, 

arealbruk, lukt, smitte, skadedyr, brannfare, sperring av rømningsveier osv. Dagens 

avfallsmengder kan vanskelig håndteres på en forsvarlig måte med tradisjonelle opp- og 

innsamlingsmetoder.  

Skjulte løsninger 

Nye og framtidsrettede løsninger vil i første rekke være mer eller mindre skjulte løsninger 

i form av rørbaserte nettverksløsninger og nedgravde konteinere. Slike systemer gjør at 

avfallet forsvinner fra gateplan og andre synlige steder, det blir mye mindre trafikk i 

forbindelse med oppsamling og det blir en mer effektiv transport av avfall fra forbruker til 

mottaker.  

Konkurransenøytralt nett 

Både rørbaserte løsninger og nedgravde konteinere gir grunnlag for nettbaserte 

løsninger til bruk både for husholdninger og næringsliv. Dette krever at avfallsnettet, det 

være seg et rørbasert nett eller nedgravde konteinere, er konkurransenøytralt. Et 

konkurransenøytralt nett innebærer at kunden har valgfrihet med hensyn til hvilken 

renovatør han vil benytte (jf ka.4.2). 

Manglende tilknytningsplikt for næringslivet 

Planmyndighetene har i dag ikke de samme legale mulighetene som for avløp og fjernvarme 

til å pålegge næringslivskunder å knytte seg til infrastruktur på avfallsområdet. 

Konsekvensen av dette er dårlig eller ingen forutsigbarhet ved utbygging av moderne 

avfallsinnsamling, et forhold som i sin tur gjør det vanskeligere enn det burde med hensyn til 

valg av innsamlingsløsninger og finansiering av utbygging. Dette forholdet er mest tydelig 

med tanke på rørbaserte innsamlingssystemer siden disse er spesielt ressurskrevende å 

bygge ut, samtidig som det også i mange tilfeller kan være lite gunstig å knytte seg til i 

ettertid.   

Tilknytningsplikt vs bruksplikt 

Mens fjernvarme skal konkurrere med andre energikilder i konsesjonsområdet, er 

avfallsinnsamling i en helt annen situasjon ved at det her ikke skal forekomme konkurrerende 

inn- og oppsamlingssystem (det siktes ikke her til skillet mellom husholdnings- og 

næringsavfall).    
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Utfordringer og løsninger 

Tre utfordringer – to løsninger 

Rapporten identifiserer tre utfordringer for renovasjonsbransjen knyttet til konkurransenøytral 

innsamling av avfall: 

1. Dårlig framkommelighet i sentrale byområder 

2. Estetiske og hygieniske forhold 

3. Manglende forutsigbarhet ved utbygging av infrastruktur 

Som svar på utfordringene foreslår rapporten to kategorier løsninger; 

3. Innføring av nedgravde og skjulte løsninger 

4. Tilknytningsplikt for næringslivet (dvs. det som ikke er definert som 

husholdningsavfall eller spesialavfall) 

Målet er best mulig avfallsinnsamling for bruker, innsamler og samfunn 

Mål og virkemidler 

Tilknytningsplikt for næringslivskunder og bruk av konkurransenøytralt innsamlingsnett synes 

å være nødvendige virkemidler i arbeidet for å oppnå en best mulig og hensiktsmessig 

avfallsinnsamling i norske kommuner som ivaretar de utfordringene dagens avfallsinnsamling 

står overfor. Verken tilknytningsplikt eller konkurransenøytralt nett er mål i seg selv, men 

virkemidler. De to virkemidlene betinger hverandre på den måten at det ene er en 

forutsetning for å få gjennomført det andre. 

Må hjemles i PBL 

Dette innebærer at tilknytningsplikt til eksisterende infrastruktur for avfall må hjemles blant 

annet i plan- og bygningsloven tilsvarende som for vann, avløp og fjernvarme. I dag er ikke 

transport av avfall definert som infrastruktur (som ”transport” av vann, avløp og fjernvarme) 

og faller således utenfor plan- og bygningslovens bestemmelser om tvungen tilknytning til 

kommunal infrastruktur og plikt til å videreutvikle infrastruktur i utbyggingsområder (§ 27). Det 

kan også tenkes at forurensingsloven bør endres på visse punkter for å sikre muligheten til 

tilknytningsplikt.   

Avfallsinnsamling må regnes som infrastruktur 

En tilknytningsplikt til ”avfallsinfrastruktur” – et offentlig avfallsnett, vil innebære at 

avfallsinnsamling blir regnet som infrastruktur på samme måte som vann, avløp og 

fjernvarme. Eventuelle unntak fra tilknytningsplikt må bli hjemlet i lovverket, mest sannsynlig i 

plan- og bygningslovens § 65-3 som omtaler unntak for tilknytningsplikten. 

Opprettholde skillet mellom husholdnings og næringsavfall… 

Skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall bør opprettholdes, likeså konkurranse-

utsetting av næringsavfall.  I den sammenheng er det viktig å få avklart hva som forstås med 

”konkurransenøytralt innsamlingsnett”, inkludert hva som regnes som ”infrastruktur for avfall”.  

… men ikke helt rigid 

Gjennomgangen har vist at det ikke bare kan være ugunstig rent samfunnsøkonomisk å ha 

separat innsamlingsløsning for husholdnings- og næringsavfall, det er også i mange tilfeller 

miljøfiendtlig og bidrar til trengsel og forurensing i byomgivelser. Det er følgelig ønskelig å 

kunne ha mulighet til å samle inn blandet husholdnings- og næringsavfall på samme rute.  
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Forbruksvekst gir mer avfall 

De totale avfallsmengdene økte med om lag 41 prosent fra 1995-2009, mens brutto 

nasjonalprodukt (BNP) økte med 40 prosent. Hovedårsaken til økningen er stor vekst i 

næringsavfallet, som utgjør over 80 prosent av den totale avfallsmengden. I prosent økte 

husholdningsavfallet mest. Hver av oss kastet hele 75 prosent mer avfall i 2009 enn i 1995 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de totale avfallsmengdene har økt mer enn veksten i 

BNP siden 2008. Tall for 2009 viser imidlertid at den økonomiske veksten i samfunnet hadde 

en nedgang på 1 prosent, mens avfallsmengdene ble redusert med hele 5 prosent. Denne 

nedgangen kan skyldes effektene av finanskrisen. Dette er illustrert i tabell 1.1 

Tabell 1.1  Husholdningsavfall 1992-2009. Total mengde og utsortert.1 000 tonn og kg pr innbygger 

 
Hele landet 

Til sammen** Utsortert i alt 

I alt Kg per innb. I alt Kg per innb. 

1992* 1 012 237 86 20 

1995* 1 174 269 213 49 

2000 1 452 324 581 130 

2005 1 844 401 906 198 

2006 1 940 414 972 208 

2007 2 034 429 1 037 219 

2008 2 079 434 1 088 227 

2009 2 039 420 1 074 221 

*) Justert for innblanding av næringsavfall i husholdningsavfallet. 
**) Eks. bilvrak, hjemmekompostering og annet som ikke kommer med i renovasjonsordn.  
Kilde: Avfallsstatistikk, Statistisk sentralbyrå  

 Husholdningsavfall og næringsavfall 

I 2004 innførte Norge en endring i det kommunale ansvar for avfall. Inntil 2004 var alt 

avfall som ble definert som forbruksavfall omfattet av kommunenes lovpålagte 

renovasjonsordning. Etter lovendringen utgjør husholdningsavfall et kommunalt ansvar og 

leveringsplikt er hjemlet i forurensingsloven, mens næringsavfallet på sin side er 

konkurranseutsatt. Med konkurranseutsatt menes at den enkelte bedrift og institusjon selv 

kan velge hvilke avfallsoperatør de vil benytte. Dette betyr imidlertid også at svært mange 

næringsaktører (butikker, institusjoner, o.a.) ikke kan pålegges å knytte seg til en 

nettbasert avfallsinnsamling.  

Svært mange europeiske land, inkludert Sverige, har fortsatt begrepet forbruksavfall 

knyttet til det kommunale ansvaret, og behovet for tilknytningsplikt for næringsavfall ved 

innføring av nettbasert avfallsinnsamling i Stockholm er derfor ikke et diskusjonstema i 

Sverige. 
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Figur 1.1 Avfallsmengder i Norge etter kilde. Endring BNP (indeks). Kilde: Statisk sentralbyrå 

Mengde husholdningsavfall per innbygger varierer fra kommune til kommune og har blant 

annet sammenheng med kildesortering (omfang, antall fraksjoner, etc.) hvordan avfallet blir 

sluttbehandlet (gjenvinning, forbrenning, etc). 

 

Tabell 1. 2 Mengde husholdningsavfall og utsorteringsgrad. De 10 største kommunene. 2009 

Kommuner sortert etter 
synkende innbyggertall 

Husholdningsavfall per 
innbygger. Kg 

Andel utsortert for 
gjenvinning. Prosent 

Oslo 381 43 

Bergen 360 39 

Trondheim 388 47 

Stavanger 377 63 

Bærum 423 54 

Kristiansand 490 61 

Fredrikstad 580 45 

Tromsø 316 49 

Sandnes 377 63 

Drammen 519 60 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Sentralisering av bosetting 

Det foregår en langsom og langsiktig sentralisering av bosetting i Norge. Byene vokser i 

folketall, og bosettingen fortettes. Satt på spissen så er dagens standardløsning for 

renovasjon beregnet for villa, mens framtidens kunde bor i leilighet. Siden arealprisen øker i 

takt med økt fortetting, ønsker en å bruke mindre plass til mellomlagring av avfall slik at avfall 

fjernes fortløpende eller lagres ute av syne. 
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Mer avfall krever nye løsninger 

Tradisjonell avfallsinnsamling er problematisk 

Tradisjonell avfallsinnsamling med beholdere og containere har mange begrensinger i 

tett bebyggelse. Det er ulemper knyttet til forsøpling, bruk av tungtrafikk i trange bygater, 

arealbruk, lukt, smitte, skadedyr, brannfare, sperring av rømningsveier osv. Dagens 

avfallsmengder kan vanskelig håndteres på en forsvarlig måte med tradisjonelle opp- og 

innsamlingsmetoder.  

Skjulte løsninger 

Nye og framtidsrettede løsninger vil i første rekke være mer eller mindre skjulte løsninger 

i form av rørbaserte nettverksløsninger og nedgravde konteinere. Slike systemer gjør at 

avfallet forsvinner fra gateplan og andre synlige steder, det blir mye mindre trafikk i 

forbindelse med oppsamling og det blir en mer effektiv transport av avfall fra forbruker til 

mottaker.  

Konkurransenøytralt nett 

Både rørbaserte løsninger og nedgravde konteinere gir grunnlag for nettbaserte 

løsninger til bruk både for husholdninger og næringsliv. Dette krever at avfallsnettet, det 

være seg et rørbasert nett eller nedgravde konteinere, er konkurransenøytralt. Et 

konkurransenøytralt nett innebærer at kunden har valgfrihet med hensyn til hvilken 

renovatør han vil benytte (jf ka.4.2). 

Manglende tilknytningsplikt for næringslivet 

Planmyndighetene har i dag ikke de samme legale mulighetene til å pålegge næringslivs-

kunder å knytte seg til infrastruktur som avløp og fjernvarme. Konsekvensen av dette er 

dårlig eller ingen forutsigbarhet ved utbygging av moderne avfallsinnsamling, et forhold som i 

sin tur gjør det vanskeligere enn det burde med hensyn til valg av innsamlingsløsninger og 

finansiering av utbygging. Dette forholdet er mest tydelig med tanke på rørbaserte 

innsamlingssystemer, siden disse er spesielt ressurskrevende å bygge ut, samtidig som det 

også i mange tilfeller kan være lite gunstig å knytte seg til i ettertid.   

Tilknytningsplikt vs bruksplikt 

Mens fjernvarme skal konkurrere med andre energikilder i konsesjonsområdet, er 

avfallsinnsamling i en helt annen situasjon ved at det her ikke skal forekomme konkurrerende 

inn- og oppsamlingssystem (det siktes ikke her til skillet mellom husholdnings- og 

næringsavfall).    
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Mandat og formål  

Formålet med rapporten er å utrede rammebetingelsene for nettbasert avfallsinnsamling, 

samt utrede behovet for tilknytningsplikt for næringsavfall etter tilsvarende modell som for 

VA-sektoren. Rapporten er utarbeidet i den hensikt å bevisstgjøre avfallsbransjen, 

kommunale og private aktører, myndigheter, osv. om hva konkurransenøytralt 

innsamlingsnett er. 
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RAMMENE  

 

Innledning 

Renovasjon og forhold knyttet til tilknytning er i første rekke behandlet til følgende tre lover: 

1. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.1981 
(MD), http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html     

2. Plan- og bygningslov (plan- og bygningsloven) av 14.06.1985 (MD), 
http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html  

3. Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranseloven) av 05.03.2004 (MOD), http://www.lovdata.no/all/hl-20040305-
012.html 

 
 

Kapitlet omtaler de punktene i de aktuelle lovene som er relevant for de tema som denne 

rapporten omhandler. 

 

Forurensingsloven 

Husholdningsavfall og næringsavfall 

Ved endringen av forurensningsloven i 2004 ble avfallet som tidligere var en del av den 

kommunale monopoldriften (forbruksavfall) delt inn henholdsvis husholdningsavfall og 

næringsavfall. Innsamling av husholdningsavfall forble kommunens oppgave (monopol), 

mens næringsavfall ble konkurranseutsatt avfall. Dette har medført økning i andel av 

omsetning som er konkurranseutsatt, samtidig som omfanget av det kommunale ”monopolet” 

har blitt redusert. 

Kommunene har i henhold til forurensingsloven §§ 30-32 plikt til å samle inn 

husholdningsavfall og spesialavfall, samt sørge for at det blir behandlet i samsvar med 

regelverk (forurensingsloven § 29 tredje ledd) og kommunale forskrifter. Kommunen kan 

utføre avfallinnsamling selv, benevnt egenregi, evt tildele ”enerett” eller sette det ut på anbud 

(konkurranseutsetting). Det er knyttet strenge vilkår til anvendelse av kommunal egenregi1. 

De senere årene er det kommet flere avgjørelser fra EU-domstolen som medfører et endret 

fokus fra et strengt fokus på offentlig kontroll over selskapet (Teckal-dommen C-107/98), til 

en mer formåls- og helhetsorientering i forhold til vurdering av om kriteriene er oppfylt. 

Samtidig er unntaksbestemmelsene i anskaffelsesforskriften i klassisk sektor2 for å kunne 

tildele enerett til et offentligrettslig organ også en aktuell bestemmelse ved etablering av et 

offentlig selskap som skal bygge ut og eie infrastruktur knyttet til bossug. 

Forurensingsloven gir i dag ikke netteier hjemmel for å pålegge næringslivskunder å knytte 

seg til et nettbasert avfallsinnsamlingsanlegg. 

                                                
1
 Jf Avfall Norge rapport 6/2007.  

2
 Forskrift av 7. April 2006 nr. 402 §1-3 bokstav h. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20040305-012.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20040305-012.html
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Forholdet til vann og avløp 

Forurensningsmyndigheten kan (§ 23 - rett og plikt til tilknytning til eksisterende 

avløpsanlegg) bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg.  

Om plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. 

Vedtak etter plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten.  

Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov 31. mai 1974 

nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer tilknytning til privat avløpsanlegg, kan 

eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar eller betaler de utvidelser og forandringer 

av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. 

Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med plan- og bygningsloven. 

Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget.  

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av 

kommunen (§ 24 - drift og vedlikehold av avløpsanlegg).  

Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig 

for drift og vedlikehold.  

Forurensningsmyndigheten kan bestemme at andre enn dem som er nevnt i første ledd skal 

være ansvarlig for drift og vedlikehold, bl.a. at kommunen skal være ansvarlig for private 

anlegg.  

Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av 

avløpsanlegg, herunder fastsette krav til personell.  

 

Plan- og bygningsloven 

Infrastruktur for avfall ikke nevnt i loven 

Plan- og bygningsloven inneholder klare bestemmelser for infrastruktur som vann, avløp, 

veg/parkering og fjernvarme. Kommunen kan pålegge utbyggere å videreutvikle infrastruktur 

i utbyggingsområder og til å kople seg til kommunal infrastruktur. Infrastruktur for avfall er i 

Avfall definert etter forurensingsloven § 27.  

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og 
avgasser regnes ikke som avfall.  

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 
inventar og lignende.  

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.  

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet 
husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre 
alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.  

Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 11 apr 2003 nr. 23 (ikr. 1 juli 2004).  
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dag ikke nevnt i plan og bygningsloven, og må eventuelt defineres som et miljøtiltak. 

Infrastruktur for avfall kan altså ikke bli omfattet av pålegg om tvungen tilknytning til 

eksisterende infrastruktur. 

Ikke tvungen tilknytning til infrastruktur for avfall 

Plan- og bygningsloven har i kapittel 27 bestemmelser om tvungen tilknytning til infrastruktur 

for vann (§ 27-1), avløp (§ 27-2) og fjernvarme innenfor konsesjonsområde (§ 27-5), men ikke 

avfall. For vann, avløp og fjernvarme kan kommunen pålegge utbyggere å videreutvikle 

infrastruktur i utbyggingsområder og til å kople seg til kommunal infrastruktur. Denne 

muligheten mangler en i dag for tilknytning av for eksempel rørbaserte avfallsoppsamlings-

metoder, selv om avfallsnettet ligger side om side med både fjernvarmenett og avløpsnett. 

Departementet kan gi forskrifter til §§ 27-1 til 27-5, herunder om tiltak som kan kreves 

tilknyttet til fjernvarmeanlegg og tilrettelegging for bruk av fjernvarme.  

Bruk av reguleringsbestemmelser 

Plan og bygningsloven kan gi hjemmel for bruk av reguleringsbestemmelser for å oppnå 

formålet med reguleringsplan. I brev fra Miljøverndepartementet (se ramme under) til 

Trondheim kommune i forbindelse med utforming av nye boligprosjekter, blir det påpekt at 

det er viktig å legge vekt på gode løsninger ut fra et miljøperspektiv: ”Dersom kommunen 

finner ut at dette best kan ivaretas gjennom bestemmelser om avfallssug som løsning for 

husholdningsavfall, er departementet av den mening at dette må kunne tas med som et 

vilkår i reguleringsbestemmelsene for å sikre formålet med reguleringen.” 

 

Bruk av rekkefølgebestemmelser 

Miljøverndepartementet avgjorde våren 2008 at kommuner kan kreve gjennomført spesielle 

oppsamlings- og innsamlingsordninger, for eksempel rørbaserte nettverksløsninger, dersom 

dette kan begrunnes ut fra miljømessige forhold. Slike bestemmelser kan legges inn som 
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rekkefølgekrav i reguleringsplaner og på den måten sette krav om tilknytning av ny 

bebyggelse av miljømessige årsaker. En kan imidlertid ikke kreve slike løsninger i eldre 

bebyggelse. 

Bruk av utbyggingsavtaler 

Gjennom utbyggingsavtaler (§ 17) kan kommunene inngå avtaler med utbygger eller 

grunneier om ”utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet 

etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.”  

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret, som angir i 

hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 

kommunens forventninger til avtalen (§ 17-2). Kommunen skal legge til rette for medvirkning 

av berørte grupper og interesser.  

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan (§ 17-3).   

Bruk av vedtekter 

PBL gir grunnlag for utarbeiding av kommunale vedtekter for tilknytning av fjernvarmeanlegg, 

vann og avløp til eksisterende eller planlagt nett  

 

Konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler 

Omfatter selskaper i konkurranseutsatte markeder  

Selskaper som driver virksomhet som er konkurranseutsatt og opererer i et marked, kommer 

inn under konkurranseloven (av 5. mars 2004). Lovens formål er i henhold til § 1 å fremme 

konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

Konkurranseloven har bl.a. regler om forbud mot en dominerende aktørs misbruk av 

markedsmakt, for eksempel gjennom underprising og kryssubsidiering. Eksempler på 

kryssubsidiering kan være dersom en aktør priser tjenester knyttet til monopolvirksomhet 

høyere enn det som synes nødvendig, for deretter å benytte overskuddet til å finansiere 

lavere priser på tjenester i et konkurranseutsatt marked. 

EØS-avtalens regler om forbud mot offentlig støtte vil også være aktuell, og setter rammer 

for hvordan en offentlig avfallsaktør kan opptre i markedet. 

Regelverket om offentlige anskaffelser 

Anskaffelsesregelverket skal sikre at offentlige innkjøp stimulerer til konkurranse og 

etableringsmuligheter. Formålet er at det ikke skal forskjellsbehandles mellom aktører, for 

eksempel etter geografi eller eierskap (privat eller offentlig). 

Offentlige avfallsselskap som ikke har et kommersielt formål må følge lov om offentlige 

anskaffelser.  

Avsnittet er hentet fra Rapport 6/2006 Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering 

av avfallsbehandlingsanlegg. Avfall Norge. Februar 2007. For nærmere redegjørelse om 

konkurranseloven vises det til rapportens kap. 2.3..   
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UTFORDRINGENE  

 

Innledning 

Dette kapitlet fokuserer på viktige utfordringer for oppsamling og innsamling av avfall i dag. I 

kapittel 4 presenteres vårt forslag til hvordan disse utfordringene kan løses. 

I lys av de problemstillinger denne rapporten tar opp, er det grunn til å peke på tre 

hovedutfordringer: 

1. Arealbruk og framkommelighet 

2. Estetiske og hygieniske forhold 

3. Manglende forutsigbarhet ved utbygging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Ny og gammel teknologi. 
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Foto: BIR AS 

 

 

 

 



Konkurransenøytral innsamling av avfall 18 

 

Avfall Norge Asplan Viak AS 

 

Utfordring 1: Arealbruk, trafikk og framkommelighet 

I dag samles både husholdningsavfall og næringsavfall i de fleste byer og tettsteder med bil. 

Det er i dag et utstrakt problem i større byer at renovasjonsbiler prøver å komme fram i 

trange bygater med parkerte biler eller andre hindringer, samt mer eller mindre overfylte 

søppelkonteinere i ”smitt og smau”. Dette er åpenbare og lett synlige utfordringer som ikke 

bare representerer et tilgjengelighetsproblem og en visuell forsøpling; dette representerer 

også i stor grad et hygienisk aspekt og en potensiell brannfare. I tillegg gjør tradisjonelle 

ordninger som dette også gjerne krav på forholdsvis mye areal – som kunne vært benyttet til 

mer trivelige formål enn som avfallsoppsamlingsplass.  

Figur 3.2 Tradisjonell oppsamling av næringsavfall skaper lett vanskelige trafikksituasjoner i sentrale bystrøk.  
Foto: Pelle Engesæter 

Det er i denne sammenheng relevant å påpeke at dagens avfallsinnsamling med bruk av bil 

ikke bare utgjør en stor utfordring for dem som skal hente avfallet – og for dem som skal 

sette avfallet fram til henting for den saks skyld, det fører også til utslipp av både klimagasser 

(som CO2) og luftforurensende gasser (som NO2). Slike utslipp er både i konflikt med Norges 

forpliktelser med hensyn til nasjonale utslippsreduksjoner av klimagasser og med 

utslippskrav i mange norske byer. 

Mange bygårder eies gjerne av flere eiendomsbesittere og hver av dem kan ha avtaler med 

hver sin avfallsaktør. Dersom det f.eks er fire eiendomsbesittere, kan en risikere at det 

kommer fire avfallsbiler på en og samme dag (i verste fall) for å hente avfall i samme 

gårdsrom. Hvis situasjonen er at det er mange slike ordninger i sentrale bystrøk, fører dette 

både til økt trengsel og økte utslipp av både klimagasser og giftige avgasser.    

 

 

 

 

 

FAKTABOKS: TEKNOLOGISK UTVIKLING, EKSEMPEL FRA BERGEN 

 1881-1930: Innsamling med hest og kjerre 

 1934: De første renovasjonsbilene tas i bruk til latrineinnsamling 

 1973: Den første komprimeringsbilen tas i bruk 

 1983: Maskinell tømming og avfallsbeholdere på hjul blir gradvis innført 

 1996: Første mobile bossuganlegg 

 2008: Bergen bystyre vedtar at rørbasert oppsamling skal innføres i Bergen 

sentrum 



Konkurransenøytral innsamling av avfall 19 

 

Avfall Norge Asplan Viak AS 

 

Utfordring 2: Estetiske og hygieniske forhold 

I dag, som for 50 år siden, blir avfall satt ut på gateplan og offentlig grunn i tettbygde 

områder og sentrale bystrøk. Dette gjelder avfall fra så vel husholdninger som næringsliv. 

Lett synlige oppstillinger med husholdnings- og næringsavfall på gateplan utgjør ikke bare en 

visuell forurensing, det utgjør i høyeste grad også en helsemessig risiko.  

 Tradisjonell oppsamling og innsamling av avfall med bil, og bruk av beholdere og 

konteinere, er lite gunstig i sentrale byområder og andre steder med tett bebyggelse og stor 

biltetthet. Ulempene er i første rekke knyttet til forsøpling, tungtrafikk og lokal forurensning, 

arealbruk, hygiene, brannfare, sperring av rømningsveier osv.  

Figur 3.3 Næringsavfall i Bergen sentrum. Foto: Peter Wiberg 

Figur 3.4 Avfallsdunker fra husholdninger i sentrale bystrøk. Foto: Pelle Engesæter 

 

Det er ikke uvanlig å observere fulle 

avfallsdunker fra både husholdninger og 

næringsliv på gateplan i sentrale bystrøk. 

Mange ganger blir heller ikke dunkene satt inn 

igjen etter tømming, og bidrar således også til 

visuell forsøplig av bylandskapet.  

Figur 3.5 ”Gjenglemte” spann. Skiltet forteller at 
avfallsdunkene skal settes inn mellom tømmedagene. 
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Utfordring 3: Manglende forutsigbarhet   

 Fravær av tilknytningsplikt og bruksplikt gir fravær av forutsigbarhet 

Forutsigbarhet er viktig for eiere av avfallsnett med hensyn til utbygging og drift. Det er av 

den grunn viktig å få lovfestet pliktig tilknytning til eksisterende eller planlagt infrastruktur på 

lik linje med for eksempel vann og avløp.  Det kan være på sin plass å minne om at 

avfallsinnsamling i forurensingsloven ikke er definert som infrastruktur, men som miljøtiltak.  

Erfaringene blant annet fra Bergen er at det er vanskelig å få til tilstrekkelig antall frivillige 

avtaler med næringslivet på et så tidlig stadium at dette kan inngå i planprosesser og i 

investeringer. Manglende tilknytningsplikt for næringslivet resulterer i at løsningene som 

velges verken ivaretar næringslivets behov og muligheter eller samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. Eksempelvis kan en tilknytningsplikt for næringslivet muliggjøre finansiering av 

sorteringsanlegg som fremmer materialgjenvinning på en enda bedre måte enn det som 

gjelder i dag, samtidig som konvensjonell innsamling med mellomlagring og biltrafikk kan 

elimineres. Det haster derfor å få etablert hensiktmessige ordninger og et tilfredsstillende 

regelverk. Det er ikke samfunnsøkonomisk gunstig å grave opp gater i sentrale bystrøk flere 

ganger for å legge til nye ”avfallsugerør” dersom næringslivsaktører på sikt skulle ønske seg 

tilknytning til avfallsnettet. 

Den løsning som velges i dag vil gjelde for mange år fremover. Prognoser for avfallsvekst (jf 

kap.1.1) tilsier en dobling av total avfallsmengde i løpet av få tiår på grunn av fortetting og 

økt avfallsgenerering. De forsøplings- og forurensingsproblem som eksisterer i dag blant 

annet som følge av konvensjonell mellomlagring og innsamling, vil derfor ikke bli mindre med 

årene, og alternative løsninger må etableres. Langsiktig planlegging og gode 

rammebetingelser er helt avgjørende for å få de løsninger som innbyggerne og næringslivet 

er best tjent med på sikt.  

Manglende avtaler gir dyre løsninger 

Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å grave opp byområder flere ganger for å legge til 

nye rør dersom næringslivet på sikt skulle ønske seg slike løsninger. Erfaringer fra Bergen (jf 

også 3.4.1) viser at det er vanskelig å få til tilstrekkelig antall frivillige avtaler med 

næringslivet på et så tidlig stadium at dette kan tas hensyn til ved planlegging av 

investeringene. Manglende tilknytningsplikt for næringslivet fører til at løsningene som velges 

verken ivaretar næringslivets eller utbyggers (netteieres) behov. Dette er verken samfunn-

søkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt. 

Det haster derfor å få etablert hensiktmessige ordninger og et tilfredsstillende regelverk. Den 

løsning som velges i dag vil gjelde for mange år fremover i tid. Prognoser for avfallsvekst 

tilsier en dobling av total avfallsmengde i løpet av få tiår på grunn av fortetting og økt 

avfallsgenerering. De forsøplings- og forurensingsproblem som eksisterer i dag blant annet 

som følge av konvensjonell mellomlagring og innsamling, vil ikke bli mindre med årene, og 

alternative løsninger må etableres. Langsiktig planlegging og gode rammebetingelser er helt 

avgjørende for å få de løsninger som innbyggerne og næringslivet er best tjent med på sikt. 

En av fordelene er blant annet knyttet til redusert lokal forurensing og lavere utslipp av 

klimagasser gjennom redusert kjøring med tunge kjøretøy. I flere norske byer er lokal 

forurensing fra biltrafikken et betydelig problem, og under spesielle værforhold må 

kommunene iverksette krisetiltak for å begrense biltrafikken. 
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LØSNINGENE 

 

Innledning 

Moderne innsamling dreier seg både om ny teknologi og om organisering av innsamlingen. 

Et vesentlig trekk ved moderne avfallsinnsamling er at den er lite synlig gjennom bruk av 

nedgravde og skjulte løsninger. I dag er slike løsninger knyttet til enten rørsystem eller 

nedgravde konteinere. 

I kapitel 3 ble det identifisert tre vesentlige utfordringer som renovasjonsbransjen i dag står 

overfor med hensyn til avfallsinnhenting – og oppsamling. Kapitel 4 presenterer vårt forslag 

til hvordan utfordringene kan løses. 

De tre utfordringene er knyttet til: 

1. Arealbruk, trafikk og framkommelighet 

2. Estetiske og hygieniske forhold 

3. Manglende forutsigbarhet ved utbygging 

Løsningene er knyttet til henholdsvis tekniske løsninger og juridiske løsninger.  

 

Løsning 1: Nedgravde og skjulte løsninger 

 

 

 

Mengden næringsavfall og husholdningsavfall er temmelig lik. Dersom en investerer store 

summer for å bedre estetiske og miljømessige effekter av håndtering av 

husholdningsavfallet, vil det være uheldig om alt næringsavfallet sto igjen på fortauet i 

beholdere. Samtidig er det ikke hensiktsmessig å bygge to parallelle system. Det vil derfor i 

noen tilfeller være naturlig å samle blandet husholdnings- og næringsavfall.  

Rørbaserte systemer 

Rørbaserte systemer – avfallssug, finnes både som lokalt avgrensede systemer knyttet til for 

eksempel et borettslag eller en større næringseiendom, og som større nettverk for hele 

bydeler eller større geografiske områder. I denne sammenheng er det den siste kategorien 

som er mest interessant.   

I prinsippet består et rørbasert avfallinnhentingssystem av et antall innsamlingsstasjoner/ 

nedkastpunkt som er knyttet sammen gjennom et rørsystem som transporterer avfallet til en 

oppsamlingsterminal. Når avfallet blir kastet i et nedkast, blir dette midlertidig lagret i en sjakt 

ovenfor en stengt lagringsventil. Ved fastsatte tidsintervaller og ved nivåvakter som gjør at 

innkastene ikke blir for fulle, begge deler styrt av et sentralt kontrollsystem, blir de fulle 

Utfordring 1 og 2: Arealbruk, trafikk, framkommelighet, estetiske og 

miljømessige effekter 

Løsning: Nedgravde og skjulte løsninger 

 

Løsning: Innføring av nedgravde og skjulte systemer 
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sjaktene som er forbundet med mottakerstasjonen tømt. Styringssystemet starter vifter som i 

sin tur danner luftstrømmer i rørsystemet. Transportluften passerer gjennom rensefiltre og 

lyddemper. 

Figur 4.1 Prinsippskisse for stasjonært rørbasert avfallssystem. Kilde: Envac 

Lagringsventilene under hver sjakt åpner seg deretter en etter en, og avfallsposene faller 

(ved hjelp av tyngdekraften) ned i det horisontale rørsystemet og blir sugd til terminalen. I 

terminalen blir avfallet separert etter type avfall (merket med f.eks fargekode på sekkene), 

deretter faller det ned i en komprimator som presser det sammen i en container. Fra 

mottaksstasjonen vil avfallet bli transportert med bil videre til miljøriktig avfallsbehandling.  

Et innsamlingspunkt har i prinsippet samme funksjon som dagens avfallsbeholder, men med 

den viktige forskjellen at avfallet ikke blir hentet fysisk på stedet. Systemet kan noe forenklet 

sammenlignes med en stor sentralstøvsuger. Det er imidlertid viktig å ta høyde for at også 

nedkastpunktene vil kreve relativt mye areal.  

Dette systemet er i dag under utbygging i Bergen, og det er i bruk på Fornebu og flere steder 

i utlandet. 

Figur 4.2 Legging av infrastruktur i Bergen; fjernvarme til venstre, ”bossug” til høyre. Et nivå dypere ligger vann og 
avløp. Foto: Pelle Engesæter 
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Nedgravde konteinere 

Nedgravde konteinere er, som navnet sier, avfallskonteinere som er gravd ned i grunnen – 

med kun et nedkastpunkt på bakkenivå. Slike avfallssystem egner seg godt for borettslag og 

større avfallspunkt. I prinsippet kan denne løsningen også fungere for næringslivskunder, 

fortrinnsvis virksomheter med avfall som ikke skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall. 

Nedgravde konteinere har mindre kapasitet enn rørbaserte løsninger, men krever vesentlig 

mindre investeringer. Systemet krever imidlertid forholdsvis stor plass for tømmebil.  

Nedkastpunktene for nedgravde løsninger kan ha ulik utforming. Hvert nedkastpunkt kan 

utstyres med nøkkelkort eller tilgangskode som identifiserer brukeren og hvor eventuelle 

tilleggsopplysninger om avfalltype og avfallmengde kan kodes inn. Ved tømming løftes 

konteineren opp og tømmes fra bunnen.  

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller 

dunker stående: 

 Penere utemiljø  

 Mindre luktproblemer  

 Enklere bruk  

 Ingen skadedyr  

 Redusert brannfare 

 Bidrar til bedre sortering 

Det er kun innkastdelen som synes. Selve containeren ligger under bakkenivå. 

Nedgravde konteinere er i dag i bruk blant annet i Trondheim, Innherred (interkommunalt 

renovasjonssamarbeid) og Stavanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Nedgravde konteinere i et boligområde i Trondheim. Kilde: Trondheim kommune 
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Løsning 2: Tilknytningsplikt for næringslivskunder 

 

 

 

Tilknytningsplikt gir forutsigbarhet 

Pliktig tilknytning til avfallsnett for næringslivskunder vil være viktig for netteiere og brukere 

av følgende grunner: 

 Det gir forutsigbarhet med hensyn til finansiering av videre utbygging av nettet 

 Det gir forutsigbarhet med hensyn til drift av nettet 

 Det gir lavere renovasjonsavgifter for husholdningskunder og lavere renovasjons-

kostnader for næringslivet ved at mange nettbrukere gir lavere kostnader for den 

enkelte bruker (både husholdninger og næringsliv) enn få 

Det er generelt knyttet stor usikkerhet til kostnadsvurdering. Dette har i første rekke 

sammenheng med usikkerhet knyttet til finansiering av drift, noe som i stor grad vil henge 

sammen med hvor stor andelen kunder som leverer næringsavfall blir. Det enkle prinsippet 

er at desto større andel næringsavfall som knyttes til nettet, desto billigere blir det for både 

husholdninger og næringslivskunder. Det er her viktig å minne om at i et konkurransenøytralt 

nett, er kryssubsidiering mellom husholdningskunder og næringskunder ikke tillatt. 

Hvilke former for infrastruktur kan være aktuelle for innsamlingsplikt 

Konkurransenøytrale innsamlingsnett kan bestå av ulike tekniske løsninger, som nedgravde 

rørsystem, nedgravde konteinere og bil i rute. Felles for alle er at de kan forstås som et 

nettsystem – et avfallsnett, som virker på samme måte som vann- og avløpsnettet. Et slikt 

nettsystem må kunne defineres som infrastruktur, slik vann og avløp i dag er definert. I dag 

er ikke avfallsinnsamlingsnett definert som infrastruktur, men som miljøtiltak. 

Netteier bør trolig være et nettselskap bestående av flere eiere som for eksempel et 

interkommunalt avfallsselskap eller et selskap der én kommune har aksjemajoriteten. Dette 

har bl.a. sammenheng med at utbygging og drift av infrastruktur som regel er et offentlig 

ansvar. Dette kan for eksempel organiseres som et AS eller et IKS. Kostnadsdekning bør 

være underlagt selvkostprinsippet, jf. også forurensingslovens regler om avfallsgebyr i § 34. 

Konkurransenøytralt innsamlingsnett en forutsetning for tilknytningsplikt 

En viktig forutsetning for tilknytningsplikt er etablering av et konkurransenøytralt 

innsamlingsnett likt det som i dag eksisterer for blant annet vann og avløp. Et 

konkurransenøytralt avfallsnett innebærer at det er operatøruavhengig, dvs. at 

næringslivskundene har mulighet til å velge både renovasjonsselskap og leverandør av 

interne nettløsninger (innomhusløsninger).  

Konkurransenøytrale avfallsystemer omfatter alle innsamlingsmetoder som i prinsippet kan 

benyttes av ulike renovatører samtidig, som nedgravde rørsystemer, konteinere og 

rutegående biler. En forutsetning for å benytte et konkurransenøytralt innsamlingssystem er 

at det lar seg gjøre å identifisere brukere (og med det hvilken operatør/renovatør de 

benytter). Kundene (næringsdrivende) leverer avfall som vanlig og forholder seg kun til sine 

Utfordring 3: Manglende forutsigbarhet ved utbygging 

Løsning: Tilknytningsplikt for næringslivskunder 
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respektive renovatører (f.eks RagnSells, Veolia eller BIR Bedrift AS). Dette er omtalt i 

kap.4.4. 

Dersom det ikke er tilknytningsplikt, vil kundene kunne velge mellom de samme 

renovasjonsaktørene, men vil også ha muligheten til å velge ikke å knytte seg til nettet. Da vil 

avfallsinnsamlingen foregå som i dag med bruk av bil og tømming av konteiner. 

For rørbaserte avfallsnett er det også viktig å sikre konkurransenøytralitet for tilknytnings-

system til hovednettet. Med dette menes at kunder med eget nedkast i bygning (f.eks en 

større kontorbedrift eller et supermarked) fritt må kunne velge mellom tilgjengelige 

leverandører av avfallsugsystemer for tilkobling mot hovednettet. Dvs. fra nedkast til husvegg 

(eller annen definert ansvarsgrense mellom offentlig infrastruktur og kunde). 

Figur 4.4 Prinsippskisse som viser hvordan mulig konkurranse teknologisk kan oppnås 

 

Ikke kryssubsidiering 

Bruk av konkurransenøytralt innsamlingssystem må ikke innebære kryssubsidiering ved at 

husholdningene gjennom renovasjonsgebyret betaler for (subsidierer) næringskunder. For å 

unngå mistanke om slik subsidiering, bør det vurderes om ikke næringskunder skal ha 

høyere avgift enn husholdninger. 
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En modell for samkjøring av avfall 

Samfunnsøkonomisk gunstig med samlokalisering 

I dag går grensen mellom kommunens ansvar og næringslivets ansvar klart mellom det som 

blir definert som hhv husholdningsavfall og næringsavfall (jf figur 4.5). Næringslivets har 

ansvar for så vel produksjonsavfall og avfall som i sin karakter kan være lik 

husholdningsavfall.  Dersom ansvarsgrensen flyttes for den siste kategorien i retning 

kommunalt ansvar (som vist i figur 4.4) vil det kunne åpne opp for nye samkjøringsmodeller 

som vil gjøre det lettere å samordne innsamling av både husholdningsavfall og næringsavfall 

i gitte situasjoner. Slike situasjoner kan være når det er opplagt at det er samfunns-

økonomisk ulønnsomt å kjøre parallelle innsamlinger, og at det ellers tilfredsstiller 

kriterier/prinsipper knyttet til ledig kapasitet, registrering og at husholdningsavfall ikke skal 

kryssubsidiere næringsavfall (jf 4.5.1). 

 

 

Figur 4.5 Felles innsamling av husholdnings- og næringsavfall 

 

Eksempel Bergen 

BossNett AS i Bergen som er under utbygging, har med sitt ledningsnett for deler av Bergen 

sentrum lagt forholdene godt til rette for samkjøring av avfall når det står ferdig. Selve 

ledningsnettet er eiet og driftet av en aktør som selv ikke har interesser i avfallsinnhenting, 

kun i å bygge ut og drifte et nett. De samme renovasjonsselskapene som i dag driver med 

avfallsinnhenting ved bruk av bil, vil også kunne ha de samme kundeforholdene dersom de 

velger å slutte seg til nettet, eventuelt blir pålagt tilslutning. Renovatørene slipper å kjøre 

store avfallsbiler inn i ofte trange gater og bakrom, mens kundene (ulike næringslivskunder, 

off. institusjoner, osv.) på sin side vil legge avfallet sitt i dertil egnede nedkastpunkt. Ved 

nedkast registreres det hvilket selskap kunden er kunde hos, for eksempel gjennom 

fargekode på bossekken. Også tyngde eller volum kan registreres om det er ønskelig. Det 

samme prinsippet vil kunne gjelde for nedkast til nedgravde konteinere og for rutegående bil. 

Kommunalt

tilsyn

Etter 

2004 

Før 1.7. 

2004 
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Eksempel Kristiansand 

I Kristiansandregionen har de i flere år samkjørt husholdnings- og næringsavfall etter 

bestemte prinsipper. Utgangspunket er at det er lite rasjonelt med parallelle innsamlinger av 

husholdnings- og næringsavfall når næringskunder er lokalisert i rutene for innsamling av 

husholdningsavfall. 

RKR AS løser det kunstige skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall ved hjelp av 

brikkesystemet Smart Sortert (se ramme under) og bruk av erfaringstall og tradisjonell veiing. 

Dette fungerer tilsynelatende godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulige vilkår for tilknytningsplikt  

Det er fra statlig hold (Ot.prp.nr.45 (2007-2008)) påpekt at ”hensynet til forurensing, 

helseproblemer, og en best mulig utnyttelse av ressursene, tilsier at ingen bør få bygge uten 

at tomta har tilfredsstillende atkomst, vann- og avløpsforhold”.  Oppfordringen er gitt med 

bakgrunn i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). Formålet bak lovens (§ 65) hovedregel 

om betryggende ordning for vann og avløp, er hensynet til å oppnå helsemessig betryggende 

Sitat fra RKR AS (Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen) sin rapport til kontrollutvalget i 

Kristiansand kommune. August 2009. 

 

Innsamling av avfall: robust skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall?  

[… …. ] 

Når næringskunder er lokalisert i rutene for innsamling av husholdningsavfall, er det åpenbart rasjonelt fra et 

bedriftsøkonomisk ståsted å samle inn avfall fra næringskunder sammen med husholdningsavfall. Samtidig er 

det klart at husholdningsavfall ikke skal subsidiere næringsavfall. Kostnadene for håndtering av avfall beregnes 

som oftest per tonn avfall. Følgelig er det avgjørende at det holdes oversikt over hvor stor andel av samlet 

antall tonn avfall innen de forskjellige fraksjonene som opprinnelig stammer fra næringsvirksomhet.  

RKR har de seneste årene håndtert problemstillingen knyttet til innsamling av både husholdnings- og 

næringsavfall på samme rute på følgende måte: Brikkesystemet som Smart Sortert baserer seg på gir RKR 

meget god oversikt over antall tømminger av avfallsdunker per husholdnings- og næringsabonnent. Per i dag 

veies som nevnt imidlertid ikke hver enkelt tømming av avfallsdunkene. For fraksjonene restavfall og bioavfall 

benyttes derfor estimerte erfaringstall som ble innsamlet over en periode i 2003 til å bestemme vektfordeling 

mellom husholdningsavfall og næringsavfall. I 2003 hadde man nemlig veieceller på søppelbilene som veide 

hver enkelt batch, men systemet brøt etter hvert sammen og har ikke vært operativt siden.  

Søppelbilen veies før levering av avfallet til behandling på Støleheia. Fordelingen mellom husholdningsavfall tar 

utgangspunkt i antall tømte dunker og erfaringstall fra 2003, og kommunene - eller RKR Næring når det gjelder 

næringsavfall - faktureres for antall tonn avfall som håndteres.  

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at det i markedet for næringsavfall synes å være en trend i retning av 

dunkrenovasjon, mens containere synes å bli mindre etterspurt. Isolert sett peker dette i retning av at det 

fremover i stadig større grad vil være aktuelt å koordinere innsamling av husholdnings- og næringsavfall. 
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forhold, noe som ofte vil betinge en helhetlig løsning for både vannforsyning og 

avløpsforholdene. Kommunal- og arbeidsdepartementet peker imidlertid på at tiltakhavers 

plikt til å knytte seg til offentlig vann- og avløpsledninger ikke kun er pålagt for å ivareta 

hensynet til folks og dyrs helse, men også for å sikre at den offentlige vannforsyningen og 

avløpssystemet blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. Dette siste 

poenget er relevant med tanke på utbygging av avfallsnett og tilknytning til dette. 
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NORSKE OG UTENLANDSKE EKSEMPLER 

 

Eksempler på nettselskap  

Telefoni 

 Fastnett: Konkurranse om å levere tellerskritt, ikke om å føre fram telekabler 

 Mobilnett: Mange tilbydere av tellerskritt (NetCom, Tele2, Telenor…), delvis 

konkurranse om å bygge mobilnett (Telenor, Netcom…) 

Energi 

 Konkurranse om å levere kraft, ikke om å få fram ledninger; dvs. mange 

kraftleverandører, men et konsesjonsbelagt ledningsnett (innen forsyningsområder) 

som forbrukerne betaler nettleie til 

Vann og avløp 

 Ingen konkurranse om å bygge ut og levere 

 Noen få kommuner setter drift ut på anbud 

Fjernvarme 

Områdekonsesjon, tilknytningsplikt innen konsesjonsområder, maks-pris 

Jernbane 

Jernbaneverket bygger og vedlikeholder banenettet (skinnene), begrenset konkurranse på å 

drive tog 

 

Avfallsnett - norske eksempler 

Stavanger  

Nedgravde løsninger 

I Stavanger har en valgt å satse på nedgravde konteinerløsninger. I dag er det ca. 500 slike 

konteinere i Stavanger og til sammen 800 i Stavangerregionen. Konteinerne blir benyttet til 

husholdningsavfall, næringsavfall, returpunkt (glass/metall, tekstil) og hytterenovasjon. 

Nedgravde konteinere blir plassert i boligprosjekt, eksisterende borettslag og sameier, eldre 

tettbygde bydeler, velforeninger og i områder med dårlig tilgjengelighet.  

De nedgravde konteinerne består av en ytterkonteiner i betong, en innerkonteiner i metall, en 

innkastsøyle og GPRS for overføring av data.  

Systemet er småskala og er følgelig så fleksibelt at en som regel ikke trenger næringsavfall 

for økonomisk bærekraft i prosjektet. Det eksisterer tre typer løsninger for næringslivet: 

 Egne nedgravde anlegg kun for næringslivsbrukere 

 Delte anlegg der noen av nedkastpunktene er forbeholdt næringslivet 

 Felles bruk næring – husholdning 
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Bergen  

Bossnett vedtatt i desember 2008 

Bergen kommune sa ja til BossNett AS i desember 2008. 

Overgangen til et underjordisk bossnett er blitt sammenlignet med overgangen fra kaggedo 

til vannklosett. Det blir slutt på skjemmende og uhygieniske bosspann, og kjøring med tunge 

biler i trange smug. I stedet skal det bygges tre bossnett i Bergen sentrum, med til sammen 

rundt 45 km rør og rundt 500 nedkaststasjoner for avfallet. Bosset suges med luft etter 

samme prinsipp som i en støvsuger, og transporteres med en fart på 60-80 km/t til en av tre 

oppsamlingssentraler.  
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Figur 5.1 Kart som viser omfanget av bossnettet i Bergen sentrum. 

 

Sentrum Vest (Blå sone) klar i 2011 

Ved årsskiftet 2009/2010 var det lagt ned rundt 4,5 kilometer med rør i sentrumsgatene. 

Leverandør av dette del-nettet er valgt i en anbudskonkurranse. Planen er å åpne det første 

bossnettet, Sentrum Vest, i løpet av 2012. Området inkluderer Sydneshaugen, Dokken og 

Nordnes. Oppsamlingsstasjonen blir trolig i tilknytning til en gammel gassverksbygning i 

Jekteviken, som dermed kan komme til heder og verdighet igjen på en ny måte. Hele 

systemet av bossnett vil stå klart rundt 2020 og koste 600 mill. kroner. 

Inspirert av europeiske storbyer 

Planene har modnet en god stund, men skjøt fart etter at BIR i 2006 fikk utarbeidet en 

rapport hvor mulighetene for et rørbasert avfallsnett i sentrum ble vurdert. Rapporten ble fulgt 
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opp av et kommunalt vedtak om å legge ned bossrør, når man uansett skulle grave i gatene 

for å skifte ut det gamle avløpsnettet og legge ned fjernvarmerør.  

Starten på utbyggingen kom som et resultat av de gode erfaringene med de første 

bossugløsningene i Bergen, og etter inspirasjon fra europeiske byer som København, 

Gøteborg, Barcelona og Almere (Nederland). Bossnettet er svaret på en av utfordringene i 

avfallsplanen for 2004 til 2008: Å gi et renovasjonstilbud for Bergen sentrum som er 

likeverdig med det innbyggerne i resten av BIR-området har. 

Returpunkt under jorden 

Ennå gjenstår det utfordringer for eksempel knyttet til hvilken registreringsteknologi som 

velges. Den må kunne registrere avfallet til hver enkelt, og ta imot ulike kildesorterte 

avfallstyper. Dessuten må utbyggingen ta hensyn til andre avfallstyper som er for tunge til å 

transporteres i et rørsystem. Dette gjelder først og fremst glass og metall. Planen er å legge 

mottakene for disse også under jorden, siden forsøpling rundt returpunkt har vært en stor del 

av problemet i sentrum. 

Et rørbasert nett vil sette fart på bruken av ”bossug” som system i Bergen. Dette fordi 

næringsavfall er konkurranseutsatt og en har en ikke kunnet pålegge bedrifter å koble seg til 

bossnettet. Interessen fra næringslivet er imidlertid svært stor. Allerede før bystyrevedtaket i 

desember 2008 hadde flere store utbyggere gjort klart for tilkobling i sine nybygg. 

Avsnittet er basert på en presentasjon av Bossnett på BIR AS sin hjemmeside 

Fornebu, Bærum 

På Fornebu i Bærum er det under utbygging et rørbasert avfallsinnsamlingssystem som etter 

planen skal omfatte både leiligheter, kontor og skoler. Det er totalt planlagt å omfatte 6 100 

enheter. Systemet har 3 fraksjoner; restavfall, papir og plast.  

Systemet er ventet å være ferdig utbygd i 2018. Et usikkerhetsmoment for systemet er 

næringslivet sin vilje til å knytte seg til avfallsnettet. I dag betjener anlegget kun 

husholdninger i området. 

Figur 5.2 Fornebu ferdig utbygd. 
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 Trondheim 

I dag samles det meste av avfallet opp på overflaten, men det fins også nedgravde 

konteinere i bruk. Kommunen vurderer å ta i bruk ytterligere nedgravde løsninger i rørbasert 

avfallsoppsamling (som i Bergen og Fornebu), samt videreføre bruken av nedgravde 

konteinere. Trondheim kommune har en ambisiøs målsetting om innføring av moderne 

infrastruktur for avfall, både nedgravde konteinere og ulike typer sugesystem 

 Tromsø  

Avfallssug ble første gang foreslått i Tromsø i 1999, og første anlegg ble satt i drift i 2003. 

Det er i dag ca 30 avfallssug (mobile avfallssug) i drift i 2011. Tromsø har verdens første 

anlegg som kombinerer stasjonært avfallssug med optisk sortering. Nå vurderes innføring av 

avfallsnett for husholdnings- og næringsavfall i Tromsø sentrum. 

Det arbeides med eierskap til infrastruktur, finansiering av infrastruktur og hvordan 

avfallinfrastruktur skal integreres i kommunens planstrategi. Et viktig moment i Tromsø, som 

andre steder der det arbeids med lignende problemstillinger, er knyttet til tilknytningsplikt for 

næringslivet og forutsigbarhet i utforming av nye byområder. 
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Avfallsnett - utenlandske eksempler2 

Generelt 

Det finns mange eksempler på utenlandske avfallsnett basert på nedgravde løsninger, blant 

annet rørbaserte vakumsystem etter samme mønster som det som i dag bygges ut i Bergen. 

Slike løsninger kan omfatte boligområder, sykehusområder, næringsområder, fornøyelses-

parker (Disneyland) og sentrale bykjerner. I sentrale byområder er et fellestrekk at de 

betjener både private husholdninger og næringsdrivende. Hvordan nedkastene er organisert 

og plassert, kan variere, men generelt benyttes nedkastpunkt på gateplan av både 

husholdninger og næringsdrivende. 

Almere 

Almere i Nederland har siden 2003 hatt bossnett i store deler av det sentrale byområdet. 

Erfaringene herfra er positive. Almere med ca. 180 000 innbyggere, er en såkalt ”New 

Town”; en by som fra 1975 er bygd opp fra grunnen av.  Almere er den raskest voksende 

byen i Nederland. I de nyeste byområdene i sentrum er bossnett og annen infrastruktur 

tegnet inn fra begynnelsen. 

Det er to typer nedkastpunkt i Almere; til sammen 200 nedkast for abonnenter, og vel 100 

offentlige ”søppelbokser” plassert i sentrumskjernen. Abonnementsnedkastene finnes både 

på gateplan og innomhus. Nedkastpunktene på gateplan benyttes både av private 

husholdninger og mindre næringsdrivende. 

5.3 Bossnett i Almere, Nederland. Abonnementsnedkast på gateplan øverst og offentlig avfallnedkast til fri 
avbenyttelse nederst (røde piler). Foto: Pelle Engesæter 

                                                
2
 I hovedsak basert på informasjon gitt av leverandøren Envac; http://www.envac.se/web/Hem_1.aspx   

http://www.envac.se/web/Hem_1.aspx
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Nyhavn, København 

I 1996 ble det etablert et nedgravd rørbasert avfallsoppsamlingssystem i det populære 

strøket Nyhavn i København. Langs kaien finns det åtte nedkast på gateplan som benyttes 

av de 150 leilighetene og de godt over 100 restauranter, barer, kontor og små butikker i 

området.  

Systemet er i dag modernisert og har installert et helt nytt kontrollsystem slik at det 

vakuumbaserte avfallsnettet også kan håndtere avfall fra gatene. Det er planlagt å koble til 

offentlige ”papirkorger” på samme måte som i Almere (jf 5.3.2). I løpet av sommeren blir det 

samlet inn ca. 60 tonn avfall i uken. 

Figur 5.4  Nedkast på gateplan for husholdnings- og næringsavfall i Nyhavn. Foto: Envac 

 

Barcelona 

Barcelona introduserte rørbasert oppsamling i forbindelse med de olympiske sommerleker i 

1992. Siden har byen fortsatt å bygge ut slike anlegg bydel for bydel. Barcelona har valgt et 

nedgravd rørsystem i området Ciutat Valla, et historisk sentrumsområde fullt av trange og 

travle gater med stor aktivitet. Det rørbaserte oppsamlingssystemet samlet inn avfall fra 

markedshaller, leiligheter, butikker og barer i hele området. 

Figur 5.5 Nedkast på gateplan i Barcelona. Foto: Envac 
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Systemet har vært i drift siden 2005. Selve terminalen (området hvor alt avfallet havner) er 

lagt under jorden og er integrert i en av de store markedshallene. Det er to fraksjoner; 

organisk og brennbart. 

I dag samler systemet inn 15 tonn avfall per dag fra 4 500 leiligheter. Når systemet er ferdig 

utbygd vil det være 130 nedkastpunkt på gateplan for 18 000 leiligheter. Det finnes også 

spesielle nedkast med større luker for større avfallsmengder for butikkene og barene i 

området. 

Eriksberg, Gøteborg 

Eriksberg er et tidligere skipsverftsområde i Gøteborg som har gjennomgått - og fremdeles 

gjennomgår, en omfattende restrukturering til et moderne bolig- og forretningsområde. 

Ombyggingen har en sterk miljøprofil, og som et steg i en miljøvennlig retning er det blitt 

installert et underjordisk stasjonært avfallssystem med tre fraksjoner (organisk, brennbart og 

papir).  Til sammen ca. 2 900 leiligheter er i dag tilsluttet systemet, sammen med kontor, 

hotell, restauranter og forretninger. Boliger og kommersiell virksomhet har separate nedkast. 

Når hele området er ferdig utbygd kommer ca. 5 000 enheter til å være tilsluttet systemet. 

Figur 5.6 Eriksberg i Gøteborg, et område med både boenheter og kommersiell aktivitet. Foto: Envac 

Hammarby Sjöstad, Stockholm 

Hammarby Sjöstad er et boligområde med innslag av næringsaktivitet i Stockholm. Området 

holder på å bygge ut et rørbasert avfallsnett på til sammen 12 500 meter når det står ferdig i 

2016. Det skal ha 457 nedkast – plassert på steder der folk ferdes. 

Figur 5.7 Hammarby Sjöstad, Stockholm. Foto: Envac 


